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สารจากประธานกรรมการ ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน สรุปผลการดำาเนินงาน

ที่สำาคัญ ประจำาปี 2565

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 นับเป็นปีที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก

จากผลกระทบของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19 ที่ได้เริ่มคลี่คลายนับตั้งแต่มีการเริ่มระบาดใน

ปี 2563 รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตสำาหรับภาค

อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

โดยเฉพาะสำาหรับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังจะเห็นได้จากผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยสำาคัญ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำานวน 5,951.10 

ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของ

เศรษฐกิจโลกนั้น ได้ส่งผลให้ความต้องการตลอดห่วงโซ่

อุปทานเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด จนทำาให้

เกิดการขาดแคลนของอุปทาน พร้อมกับปัญหาความขัด

แย้งที่เกิดขึ้นในปีระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้ส่งผลต่อ

วิกฤติการณ์พลังงานและราคาน้ำามันดิบมีการปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยลบอันที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลน

ของวัตถุดิบต้นน้ำาและราคาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องน้ำามัน

ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สำาคัญของบริษัทฯ จึงส่งผลให้บริษัทฯ 

มีกำาไรสุทธิ 109 ล้านบาท

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่ต้องเผชิญ บริษัทฯ ยังสามารถ

ดำาเนินกลยุทธ์ตามเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ

ในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่การเป็น “บริษัทชั้นนำาที่ยั่งยืน 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ 

วัสดุพัฒนาใหม่ และยางล้อ เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจใน

คุณภาพ โดยสอดคล้องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการกำากับดูแล (ESG)” ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่

ให้ไว้แล้ว
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ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้แก่

ระบบอัตโนมัติ (Automation) อาทิเช่น การใช้ระบบขนส่ง

รถลำาเลียงสินค้าอัตโนมัติ หรือแขนกลอัจฉริยะในการผลิต 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน

ธุรกิจที่ยั่ งยืน และมุ่ งยกระดับการดำาเนินธุรกิจตาม

กรอบแนวคิด ESG มุ่ ง เน้นการปฏิบัติตามนโยบาย

บรรษัทภิบาลในทุกหน่วยงาน การบริหารงานอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดูแลช่วยเหลือ

สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการสำาคัญ

ต่างๆ รวมถึงการกำาหนดเป้าหมายระยะยาวในการก้าวสู่

ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 

สำาหรับปี 2566 เราคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังใน

ประเทศไทยและท่ัวโลก จะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ท้ังยานยนต์ในระบบสันดาปภายใน (ICE) และยานยนต์

ไฟฟ้า (EV) ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาพัฒนาการของระบบ

การขนส่งทางบกท้ังภายในประเทศและนานาชาติ สำาหรับ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

มีความพร้อมทางด้านวิจัยพัฒนา โดยบริษัทย่อยคือ 

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด ทำาวิจัยพัฒนาเป็น

เวลากว่า 27 ปี มีประสบการณ์และความพร้อมในด้าน

พัฒนาการรองรับยานยนต์ทุกระบบในอนาคต รวมถึง

อตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวการดำาเนนิชวีติยคุใหม่

 (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า 
คู่ธุรกิจ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำาเนินงานด้วยดีตลอดมา 
รวมถึงพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำาลัง ทำาให้ภารกิจองค์กรบรรลุเป้าหมาย

เป็นที่ยอมรับจากทุกส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากลที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมเคียงข้างลูกค้าควบคู่

ไปกับการยกระดับประสบการณ์ โดยมี ESG เป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ
ให้แข็งแกร่ง เพื่อสังคมที่น่าอยู่ คนที่มีคุณภาพ และโลกที่ยั่งยืน 
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม 2563 2564 2565
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 4,364.11 5,297.38 5,883.17

ต้นทุนขายและบริการ 3,799.05 4,577.50 5,442.82

กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 264.32 421.07 122.38

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 219.06 340.03 109.94

สินทรัพย์รวม 4,588.57 5,295.38 5,272.35

หนี้สินรวม 1,039.57 1,400.91 1,440.32

ส่วนของเจ้าของ 3,549.00 3,894.47 3,832.03

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 5.02 6.42 1.87

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.77 6.42 2.09

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%) 6.17 8.73 2.87

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 0.29 0.36 0.38

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.12 1.77 0.57

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 18.46 20.26 19.94

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



9บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ประจำาปี 2565

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC) ซึ่งการรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้
การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และครบกำาหนดอายุการรับรอง 3 ปี ใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

จำานวนเหตุการณ์
ที่เกิดจากการทุจริต

0 กรณี 7
No Gift Policy 

ต่อเนื่องปีที่

ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบถึงนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน

การร้องเรียนผ่านช่องทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อรองเรียน
ของบริษัทฯ (Whistle Blowing 
Channel)

0 กรณี

บรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
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รายได้รวม

ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมอื่นๆ

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) 

กำาไรสุทธิ เงินปันผล

5,951.10 
ล้านบาท

43.96% 56.04%

109.94 
ล้านบาท

0.291
บาท/หุ้น

122.37 
ล้านบาท

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

สัดส่วนรายได้
จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยตรงจากกระบวนการผลิต 
(ขอบเขต 1) 

การใช้พลังงาน
รวมสุทธิในองค์กร

การใช้พลังงานหมุนเวียน

ปริมาณการใช้น้ำารวม

ปริมาณของเสีย
รีไซเคิลทั้งหมด

การรั่วไหล
ของสารเคมี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยอ้อม จากการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำา 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

14,069
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

321,371 กิกะจูล
7,884 กิกะจูล

2,777 ตัน

173,785  ลูกบาศก์เมตร

21,666 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

0 กรณี

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

ชม.ในการทำางาน ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน

จำานวนพนักงาน
ทั้งหมด 

ความปลอดภัย

พนักงาน

1,319 คน
โครงการ CSR ทั้งหมด 
ในปีงบประมาณ 2565

8 โครงการ

รังสิต

2,363,316 ชม.

วังน้อย

2,952,680 ชม.

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Value for Society)

489 คน
37.07%
หญิง 

830 คน
62.93%
ชาย 
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
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1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิต

ยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต 

จังหวัดปทุมธานี และอำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำาหนด ตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
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สายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
โรงงานไออาร์ซี วังน้อย
ก่อตั้งเมื่อ 18 มกราคม 2538 

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

สถานที่ตั้ง: 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร 

อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เบอร์ติดต่อ: 02-9961471

สายธุรกิจ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์

โรงงานไออาร์ซี รังสิต
ก่อตั้งเมื่อ  15 ธันวาคม 2512

ผลิตภัณฑ์: ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์

สถานที่ตั้ง: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำาบล

ประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

เบอร์ติดต่อ: 02-9960890
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ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดตั้งบริษัท

ย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย)  รีเสิร์ช จำากัด และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เพื่อสนับสนุนความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัทดังนี้

บริษัทย่อย

เพื่ อสนับสนุนการการดำ า เนินธุ รกิจออกแบบวิจัย

และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมและ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก–ยางในรถจักรยานยนต์  ให้แก่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน 

ทั้งสายการผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และ

สายการผลิตชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมให้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดโดยได้รับการอนุมัติ

การส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการ

ส่ง เสริมการลงทุน เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2539 

โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 

เ พ่ือ ส นับส นุนกา รประกอบ ธุ ร กิจขอ งบ ริ ษัท ใน

การผลิตแม่พิมพ์โลหะสำาหรับชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

โดยได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 

2544 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 

ร้อยละ 
99.99

ร้อยละ 
99.99

โดยตลอดระยะเวลา 53 ปี “ไออาร์ซี” 

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม

ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาที่ยั่งยืน 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
อีลาสโตเมอร์ วัสดุพัฒนาใหม่ และยางล้อ 

เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ 
โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการกำากับดูแล (ESG) ภายใต้
นโยบาย 7 ประการดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในด้านความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

1

3

4

6

5

7

2 สร้างสรรค์คุณภาพใน
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล

ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่

ราคา/ต้นทุน 
ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำาหรับ

ลูกค้า

คุณภาพ 

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง 
ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา    
การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้า

ตลอดเวลา

สร้างโอกาสให้มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายด้านทักษะ
ความสามารถในทุกระดับ

ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาสำาหรับ
นวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการผลิต และการตลาด
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่ง
สร้างผลิตภาพและผลงานของ
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง 
และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับ
ผู้ถือหุ้น

เสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท
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มุ่งพัฒนานวัตกรรมใน
ด้านผลิตภัณฑ์์ การผลิต 
และการตลาด

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ 
ทักษะ และความพร้อม
ของบุคลากรทุกระดับ

สร้างความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ 
ตามแนวทาง BCG

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คัดสรรเทคโนโลยีทุกด้าน 
รวมถึงดิจิทัลเทคโนโลยี 
ยกระดับความสามารถ
ในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Mission)

สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน
• ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี

คุณภาพน่าเชื่อถือ

• การใช้ทรัพยากรการผลิต (4M)

• การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล

• ข้อมูลที่ใช้ได้และการบริหารข้อมูล

• ทีมการตลาดและการบริการ

• การจัดซื้อจัดจ้าง

• ความปลอดภัยในที่ทำางาน

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน และการบริหาร

จัดการคาร์บอน

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการยกระดับ
ประสิทธิภาพทางด้าน

1

3

5

6

4

7

2
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เป้าหมาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ควบคู่

ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำานึงถึงจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ ดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง

สร้างความเติบโตและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และการดำาเนินงานที่คำานึงถึงผล

กระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อนำาองค์กรสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้อง

ตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล” โดยมีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 
มีผลประกอบการที่ดี

ประกอบธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย ลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม

เป็นประโยชน์
ต่อสังคม

สามารถปรับตัวได้ภายใต้
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของ IRC

เป้าหมาย

สิ่งแวดล้อม สังคม การกำากับ
ดูแล
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ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ/ ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ  

หรือก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด โดยการดำาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงทุนในโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ในการใช้พลังงานหมุนเวียน

ทดแทนการใช้ไฟฟ้า ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ มีการทำากิจกรรม CSR After-Process และสร้างคุณค่า 

ร่วมระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ CSR/CSV in-Process เช่น โครงการให้อาชีพ 

ให้ชีวิต โครงการสหกรณ์สวนยางคลองปาง จ. ตรัง เป็นต้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น มอบเครื่องให้

อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี และนนทบุรี มอบชุดจัดทำาห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร ให้กับโรงพยาบาลตำารวจ  

การบริจาคเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองและอุปกรณ์ PPE ให้แก่พนักงาน ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า และ

สาธารณประโยชน์ (เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ) การมอบคูปองส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ

ยางรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ การปรับลดเครดิตเทอมในการชำาระเงิน จากเดิมที่ต้องชำาระค่าสินค้า 

ให้กับคู่ค้าภายใน 2 เดือน ลดลงเป็นชำาระภายใน 1 เดือน เป็นต้น

ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 
มีผลประกอบการที่ดี

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกที่ดำาเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้เตรียมพร้อม

รับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในด้านยอดขายและกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันส่งผลให้ยอดขาย 

ของบริษัทฯ ฟื้นตัวจากปี 2563 และกระบวนการผลิตไม่ได้รับผลกระทบจนถึงขั้นหยุดการผลิต พร้อมกับมี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อ New Normal Lifestyle - พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไป เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการโดยสารจากรถสาธารณะมาเป็นยานพาหนะส่วนบุคคล การตระหนักด้าน

สุขอนามัยในการดำารงชีวิตซึ่งมีผลต่อโอกาสของนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง Upstream 

supply chains และตลาดใหม่

นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อันมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Hub ของยานยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคต เป็นผลดีในศักยภาพของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ ๆ (New Comers) เพิ่มขึ้น พร้อมโอกาส

ทางธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ  

เพื่อความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกันตามข้อมูลนโยบาย ในปี 2573 ยังคงมีรถยนต์กลุ่มสันดาป

ภายใน (ICE) และรถยนต์ไฮบริด (HEV) อยู่  
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กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRC
เส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน 3 ประการ ของชาว

ไออาร์ซีทุกคน หรือที่เรียกว่า ไออาร์ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด้วย 1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. 

วัฒนธรรมองค์กรของเรา และ 3. การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้า โดยมีการบริหาร

ความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้รับการกำากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่

ไปกับการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดี ที่ได้รับการกำากับดูแลจากคณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำาเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำาคัญ 

ซึ่งประกอบไปด้วย

นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความพึงพอใจ 

และความสัมพันธ์กับลูกค้า

กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการ

ผลิต โรงงานอัจฉริยะ การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย 

3Rs และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ 

และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้

กลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน
ของ IRC

1

2

3

4

โดยในแต่ละทุกแผนการดำาเนินงานจะประกอบ

ไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด 

ซึ่ งมี การติ ดตามและประ เมินผล เป็นรายวัน /

รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานทั้ง 4 แผนนี้ 

จะนำาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา 

คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่

ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทาง

หลัก คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 

2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3. ตลาดใหม่ 

เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

ผลิตภัณฑ์
ใหม่

ตลาดใหม่

ผลิตภัณฑ์
ที่มีอยู่ 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

ตุลาคม 2564

มิถุนายน 2563 

กันยายน และ ธันวาคม 2563

แต่งตั้งนายชิเกคิ ยามาดะ ดำารงตำาแหน่ง

ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) แทนนายคะซึโนริ อิโตะ 

ที่ได้ลาออก

สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง โดยบริษัทฯ 

ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำานวน 7,792,300 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ

ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว 

(Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรม

สีเขียว (Green Culture)

เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน 

(Treasury Stock) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 118 ล้านบาท 

และจำานวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

มีกำาหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 

9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

พฤศจิกายน 2562 
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1.1.3 รางวัลและความสำาเร็จ

พ.ศ. 2565

ธันวาคม 2564 กันยายน 2565

รา งวั ลการ เปิ ด เ ผยข้ อมู ลความยั่ ง ยื นหรื อ  

Sustainability Disclosure ประจำาปี 2564 

ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability 

Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒน์ 

รางวัล 3Rs Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด (Zero 

Waste to Landfill Achievement Awards) จาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พฤศจิกายน 2565

รางวัล NISSAN Regional Supplier Quality 

Award Finalist 2022 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร ์

(ประเทศไทย) จำากัด

ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ย ชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น 

(THSI) ประจำาปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว  

จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยประจำาปี 2565 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตุลาคม 2565

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่า

ต่อสังคมระดับ Silver Awards จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย จากการจัดประกวดรางวัลองค์กร

โปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จาก

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) 

มกราคม 2565

รางวัล Automation Award จากการพัฒนา

กระบวนการผลิตและลดต้นทุนค่าแรงที่ ใช้ใน 

การผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC Corporation

รางวัล IT Award จากโครงการ Tire Component 

stock Intelligence Program จาก INOAC 

Corporation 

กุมภาพันธ์ 2565

รางวัล 2021 Best Quality Award จากบริษัท 

ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำากัด 
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พ.ศ. 2564

มิถุนายน 2564

พฤศจิกายน 2564

ได้ รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

จากการสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ย ชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น 

(THSI) ประจำาปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 146 

บริษัทจดทะเบียนที่ ได้รับคัดเลือก ที่ดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  

และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล  

Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับ 4 ดาว  

จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยประจำาปี 2564 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate  

Excellence Awards 2021 สาขาความเป็น

เลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate  

Management Excellence) จากสมาคม 

การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ธันวาคม 2563

รางวัล Automation Award จากการพัฒนา

กระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC 

CORPORATION 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม

สีเขียว (Green Culture) โรงงานรังสิต

รางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนา

ศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำาปี 

งบประมาณพ.ศ. 2563

รางวัล 3Rs Award โครงการพัฒนาศักยภาพ 

การใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

ร า ง วั ล  S u s t a i n a b i l i t y  D i s c l o s u r e  

Acknowledgement ประจำาปี 2563 ประเภท

รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainabi l i ty  

Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์

มกราคม 2564

รางวัล  Suppl ier  Qual i ty Excel lence 

Award 2020 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยมอบให้สำาหรับบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่นจาก 

การดำาเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม 

พร้อมนำาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วน

ที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์
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พ.ศ. 2563

ธันวาคม 2562
ร า ง วั ล  S u s t a i n a b i l i t y  D i s c l o s u r e  

Acknowledgement ประจำาปี 2562 ประเภท

รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainabi l i ty  

Disclosure Program จากสถาบันไทยพัฒน์ 

มีนาคม 2563
รางวัล Environmental Award จากงาน  

Suppl ie r  Confe rence ที่ จั ด โดยบริษัท  

ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ซึ่งบริษัทฯ 

เป็นผู้ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้ผลิตของ

ไทยฮอนด้า จากการส่งโครงการลดการใช้พลังงาน

เข้าประกวด 

มิถุนายน 2563
ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรม

การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็น

ศนูย ์(Zero Accident Campaign) ประจำาป ี2563 

ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน 

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

รางวัล Supplier Quality Excellence Award 

2019 จาก บริษัท  เจนเนอรัล  มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยมอบให้สำาหรับบริษัท 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่นจาก 

การดำาเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม 

พร้อมนำาเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วน

ที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

กรกฎาคม 2563
รางวัลชมเชย จากการจัดประกวดรางวัลองค์กร

โปรง่ใส ครัง้ที ่9 (NACC Integrity Awards) ประจำา

ปี 2562 จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)

ตุลาคม 2563

โล่รางวัลระดับ Gold ประจำาปี 2563 และใบ 

รับรองสำาหรับหน่วยงานที่ผ่ านการประเมิน  

จากงาน “TOGETHER WE CAN, Create the 

Sustainable World with GSEE” โดยการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (PEA) 

พฤศจิกายน 2563

ได้รับผลการประเมิน CGR ในระดับ 4 ดาว จาก

โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยประจำาปี 2563 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ย ชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น 

(THSI) ประจำาปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน

ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 

ประจำาปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

ประกาศนียบัตรโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพ 

การเผาไหม้สำ าหรับหม้อน้ำ าและหม้อต้มที่ ใช้

ของเหลวเป็นสื่อนำาความร้อน เพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงาน 

ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล The Best of Quality Award 2019 จาก

บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมนำาเสนอผลงานใน

กิจกรรม Loss Reduction Project ใน GROUP 

B จากกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ (ISG)  

ของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

กันยายน 2563

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม

สีเขียว (Green Culture) โรงงานวังน้อย
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) และสายธุรกิจยางนอกยางใน

รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) โดยในปี 2565 (ตุลาคม 

2564 - กันยายน 2565) บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 81.45 

และส่งออกโดยตรงร้อยละ 18.55

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

81.45% 
ขายในประเทศ

18.55% 
ส่งออก

สายผลิตภัณฑ์/  
กลุ่มธุรกิจ

รอบสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2565
รายได้

(ล้านบาท) % รายได้
(ล้านบาท) % รายได้

(ล้านบาท) %

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ในประเทศ 2,017.72 46.26 2,892.81 54.63 3,260.43 55.43

ส่งออก 265.05 6.08 34.08 0.64 35.40 0.60

รวม 2,282.77 52.34 2,926.89 55.27 3,295.83 56.04

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ในประเทศ 1,176.43 26.97 1,356.50 25.62 1,530.03 26.01

ส่งออก 902.49 20.69 1,012.19 19.11 1,055.76 17.95

รวม 2,078.92 47.66 2,368.69 44.73 2,585.79 43.96

รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)   4,361.69 100.00 5,295.58 100.00 5,881.62 100.00
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมมาอย่าง

ยาวนาน สามารถพัฒนาและคิดค้นตามแต่ลักษณะ คุณสมบัติ เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลาย และความต้องการใช้งาน

ของลูกค้าในแต่ละประเภท  โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

กลุ่มที่ 1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์

กลุ่มชิ้นส่วน

ยางใน

ห้องเครื่อง

กลุ่มชิ้นส่วน

ยางในระบบ

ส่งกำาลัง

กลุ่มยาง 

กันกระแทก

กลุ่มยาง

ชิ้นส่วนภายใน

ห้องโดยสาร

และยางซีล

1 2 3 4

กลุ่มชิ้นส่วน

ยางตัวถังรถ

กลุ่มยาง 

กันกระแทก

กลุ่มชิ้นส่วนยาง

ในระบบส่งกำาลัง

กลุ่มยาง

ชิ้นส่วนภายใน 

ห้องโดยสาร 

และยางซีล

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

1 2 3 4
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กลุ่มที่ 2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้ทำาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ 

(Specifi cation) และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานและในการพัฒนา

ทอ้งที ่เครือ่งจกัรกลการเกษตร เครือ่งจกัรเพือ่การกอ่สรา้ง เครือ่งทำาความเยน็ อปุกรณไ์ฟฟา้ วสัดกุอ่สรา้ง ระบบประปา 

และอื่นๆ เป็นต้น ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องทำาความเย็น (Thermal System)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

(Construction)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรกล 

(Agro-based)

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe® 

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบราง 

(Rail System)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure)
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(2) ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

1. นโยบายการแข่งขันและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต 

หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ทำาให้รายได้เติบโตขึ้นตามการเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม 

และมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

จากการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์

พื้นยางอเนกประสงค์ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมด้วยการนำา

ผลิตภัณฑ์ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ทำาให้ผลตอบรับในปีนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก พิจารณาได้

จากการเปรียบเทียบยอดขายที่มีการเจริญเติบโตกว่า 2 เท่าเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกร

ไทย อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับท้องถิ่น และส่งผลให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
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กลุ่มลูกค้าหลัก

1. กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่  Mitsubishi Toyota Isuzu Honda Nissan Mazda Suzuki Ford Hino Great 

Wall Motor Mine Mobility ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ Honda Suzuki Kawasaki Yamaha 

Ducati โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำาเร็จรูป  

เพื่อส่งออกไปจำาหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถสำาเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุม

ถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละ 

รายกำาหนด

2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and  

Sub-Motorcycle) กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) 

โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง 

และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier  

อีกทอดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ที่เป็นกลุ่ม First-Tier ต้องนำาผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจาก

ไออาร์ซีไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำาส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ นำาไป

ประกอบเป็นของรถยนต์สำาเร็จรูปต่อไป

3. กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries) ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ 

• กลุ่มเครื่องทำาความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค, ไดกิ้น อินดัสทรีส์ และโตชิบา แคเรียร์ 

• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโก้ 

• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่น 

กระเบื้องยาง Vi-pafe และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น

กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาล์วเปิด/ปิด น้ำาให้กับการประปา)  

ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน้ำาและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำาโพง) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายตลาดลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีน และกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  

โดยเน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มี 

การแข่งขันกันในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด และยังมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทางด้าน

การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ

ในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาจากทีมงานในองค์กร 

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะ 

ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทฯ
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2. ภาวะตลาด 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2565

จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลดลง การเปิดประเทศที่

เพิ่มขึ้น ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคัก แม้ในช่วงต้นปี 2565 

จนถึงปัจจุบัน โลกจะเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำาให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนต่างๆ รวมถึงการชะงักงันต่อ

ห่วงโซ่อุปทานจากการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ 

อย่างไรก็ตามยอดการผลิตรถยนต์ไทยในรอบปีบัญชี 

2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) อยู่ที่ 1.83 

ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้าร้อยละ 9.63

โดยยอดการจำาหน่ายในประเทศอยู่ที่  0.86 ล้านคัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะ

ที่ยอดการส่งออกอยู่ที่ 0.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 

โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกาเหนือ

ยอดการจำาหน่าย
ในประเทศ

ยอดการส่งออก ยอดการผลิต
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สัดส่วนการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท รอบปีบัญชี 2565

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วน

ของการผลิต ในปีบัญชี 2565 ได้ดังนี้

• สัดส่วนการผลิตอันดับ 1 รถกระบะ 1 ตัน มีสัดส่วน

การผลิตคิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดการผลิตรถยนต์

ท้ังหมดในไทย โดยมสีดัสว่นการผลติเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 18.12 

• อันดับ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิต

ร้อยละ 31 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.27 

• อันดับ 3 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up 

Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิต

ร้อยละ 8 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.83 

• อันดับ 4 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร 

และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 3 ของยอด

การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 25.94 
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3. การแข่งขัน

ตลาดผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขนาดของตลาดที่ใหญ่ จึงทำาให้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง 

มีผู้เล่นจำานวนหลายราย รวมทั้งสามารถผลิตสินค้าให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทำาให้ตลาดนี้มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ายางอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและ

ทันสมัย และมีเทคโลยีที่น่าเชื่อถือ จึงทำาให้สามารถแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นลำาดับต้นๆ เรื่อยมา 

ในปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมสำาหรับใช้ในรถยนต์ บริษัทฯ 

มีส่วนแบ่งในตลาด อยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกของผู้ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับตลาด OEM โดยมีช่องทางการจำาหน่ายครบวงจร

ตั้งแต่การขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์หรือรับจ้างผลิต (Original Equipment Market: OEM) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle) ซึ่งในปี 2565 (ตุลาคม 

2564 – กันยายน 2565) รายได้ร้อยละ 35.98 มาจากกลุ่มลูกค้าตลาด OEM 

หากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่าในปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมมีจำานวน 3,295.82 ล้านบาท แบ่งเป็นการขายผ่านตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ OEM ประเภทขับเคลื่อน 

4 ล้อขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.71 ตลาด OEM ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 6.51 และตลาดอุตสาหกรรม

อื่น เช่น เครื่องทำาความเย็น เครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 23.82 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตลาด OEM ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Honda, 

Nissan, Mazda, Suzuki, Ford, Great Wall Motor, Mine Mobility และโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ Honda, 

Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Ducati เป็นต้น

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ไออาร์ซีนำาเสนอผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละประเภทและ

การใช้งาน เช่น ยางนอกที่ใช้วิ่งบนถนนปกติ ยางนอกที่ใช้สำาหรับทางวิบาก ยางนอกสำาหรับรถสกูตเตอร์ และยางนอก

สำาหรับใช้งานหนัก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ มีวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 

และกลุ่มลูกค้าที่ขายอะไหล่กับผู้ใช้จักรยานยนต์ทั่วไป ผู้ใช้ตามบ้าน  ทั้งในส่วนของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราให้ความสำาคัญในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นำาไปสู่การออกแบบและการพัฒนา

ยางทั้งหมด  

ภาวะตลาดและการแข่งขัน  

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.  ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)
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(2) ภาวะตลาดและการแข่งขัน 

ไออาร์ซี เป็นผู้นำาตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต 

รถจักรยานยนต์ในประเทศมาโดยตลอดกว่า 50 ปี ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นนำา อาท ิ

Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, GPX และอื่นๆ

ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการหลัง 

การส่งมอบ ทำาให้ไออาร์ซียังคงส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องสมรรถนะและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการลูกค้าในทุกประเภท ตลอดจนสามารถ

ส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าใน 

ทุกเซ็กเมนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางสำาหรับ 

ที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางสำาหรับการบรรทุกหนัก ยางสำาหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัด

น้ำามัน และ ยางสำาหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น 

ในปี 2565 ยางรถมอเตอร์ไซค์ ไออาร์ซี ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางนอก อาทิเช่น ยางสำาหรับรถจักรยานยนต์ประเภท 

Off-Road และ On/Off Road ได้แก่ ยางรุ่น IRC VX-40 และ GP-610 ซึ่งมีขนาดไซส์ให้เลือกได้มากถึง 14 ขนาด ยางรุ่น 

SCT-010 สำาหรับรถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์ ยางรุ่น GS-23 สำาหรับรถจักรยานยนต์ประเภท Cruiser นอกจากนี้

ยังมียางรุ่นอื่นๆ ได้แก่ GP-5D, NF30F & NR35R ซึ่งเป็นยางประเภท Tubeless สำาหรับตลาดต่างประเทศ 

1. นโยบายการแข่งขันและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

กลุ่มลูกค้าหลัก 

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจำาหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้ 

2) ตลาดส่งออก 

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ 

(OEM) 

• ภายใต้กลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือข่าย IRC ทั่วโลก

1) ตลาดในประเทศ  

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ 

(Original Equipment Market: OEM)  

โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ Honda Yamaha 

Suzuki Kawasaki GPX

• บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด สำาหรับตลาด

ทดแทน (Replacement Market)
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2. ภาวะตลาด

3. การแข่งขัน

ไออาร์ซีเป็นผู้ผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์รายแรก ๆ ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “IRC” โดยมีช่องทาง

การจำาหน่ายครบวงจรตั้งแต่การขายให้กับผู้ผลิตรถหรือรับจ้างผลิต (Original Equipment Market: OEM) การขาย

อะไหล่เข้าสู่ตลาดทดแทน (Replacement Market: REP) และการส่งออก (Export Market) 

หากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) รายได้จากการจำาหน่ายยางนอก-ยางใน

รถจักรยานยนต์มีจำานวน 2,585.79 ล้านบาท แบ่งเป็นการขายผ่านตลาด OEM ร้อยละ 30.72 ตลาดทดแทน 

(Replacement Market) ร้อยละ 28.45 และตลาดส่งออกร้อยละ 40.83  ของยอดขายยางนอกยางใน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในปี 2565

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์
แบ่งตามประเภท

สำาหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2565 มียอดการผลิตรวม 1.97 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์

แบบครอบครัว 1.61 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.36 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.96 โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวขยายตัวร้อยละ 18.16 จากปีก่อนหน้า 

ส่วนตลาดรถกลุ่มสปอร์ตลดลงร้อยละ 35.27 

0 0
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1.2.3 การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

(1) นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด (IAR) ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำา

เครื่องจักร อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย

นอกจากนี้ ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเป็นอีกปัจจัยสำาคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยร่วม

กับหน่วยงานรัฐ อันนำาไปสู่ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ดังนั้น IAR จึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ทำาวิจัยและพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ EV โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อทดแทนยอดขายผลิตภัณฑ์ยางในชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่จะหายไป 

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได้ตั้งเป้าการเติบโตเพียงแค่การผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ

สู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่

เชื่อถือ ไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการปฏิบัติงาน 

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต รวมถึง

การเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลการตลาดและ

ข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯได้ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อนำาไปสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระยะยาว
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ยางพาราไทยในงานภูมิสถาปัตย์ (Natural Rubber in Landscape Architecture)

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดยางปูพื้นและพื้นสังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงคุณภาพเพื่อ

ให้ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบแนวคิด BCG โดยใช้ยางพาราไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่สามารถปลูกทดแทนได้ ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา  ทำาให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและ

เกษตรกรไทย  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า ลดการสร้างขยะและมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมโดยอาศัย

หลัก 3R  Reduce  Reuse และ Recycle

นอกจากการนำาเม็ดยางปูพื้นและพื้น สังเคราะห์ไปใช้ในการทำา พื้นลู่ลานกรีฑา

ระดับท้องถิ่นและแข่งขันในประเทศ พื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์แล้ว ยังมี

การออกแบบสีสัน ลวดลายและการเลือกใช้วัสดุให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ 

และราคาที่แข่งขันได้ เพื่อให้ เกิดการนำาไปใช้ ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม

สวนสาธารณะต่างๆ อันนำามาซึ่งความปลอดภัยต่อประชาชนที่เข้าใช้บริการ และยัง

เพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่อีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2563 IAR โรงงานวังน้อย ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ข้อกำาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
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(2) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต

การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ในการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีผลผลิตที่สูงโดยใช้ทรัพยากรการผลิตที่ต่ำา ผ่านการเปลี่ยน

ผ่านจากระบบที่ใช้แรงงานคนสู่ระบบอัตโนมัติ  โดยนำาแนวความคิดของระบบ “ลีน ออโตเมชั่น” (Lean Automation) 

มาปรับใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ไออาร์ซีได้มีการจัดการแข่งขันการนำาเสนอนวัตกรรมภายในองค์กร  ทั้งในส่วนของ

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Process Innovation)  โดย

มีการมอบรางวัลพิเศษ คือนำาตัวแทนกลุ่มที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เดินทางไปดูงานด้านการสร้างสรรค์ การคิดค้น

นวัตกรรมต่างๆ ที่ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ของพนักงาน เพื่อนำาความ

รู้ที่ได้พบได้เห็นได้จับต้องด้วยตนเอง นำากลับมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในไออาร์ซี ต่อไป 

ผลการดำาเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรหลากหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control Circle: QCC) กิจกรรม Kaizen รวมถึงการจัด Innovation Day เป็นประจำาทุกปี

สำาหรับการนำาระบบ “อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์” (Internet  

of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ

การลดต้นทุน บริษัทได้ทำาการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์

ในส่วนของเครื่องจักรหลัก ซึ่งจะทำาให้ผู้บริหารและ

พนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงประสิทธิภาพ 

การผลิต จุดที่เป็นความสูญเสียต่างๆ จากการเฝ้าติดตาม

ผลเบื้องต้น ทำาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสูญเสียที่

เกิดจากกระบวนการผลิต (Loss Time) เพื่อที่จะนำา

ข้อมูลเหล่านั้นมาทำาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวน 

การผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE – Overall Equipment Effectiveness) เมื่อทำา 

การเก็บผล ปรับปรุงและพัฒนาเป็นที่น่าพอใจ จึงจะ

ทำาการขยายผลและติดตั้งโปรแกรมในเครื่องจักรส่วน

อื่นๆ ต่อไป 
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โดยในปี 2565 ไออาร์ซีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต รวมถึงการทดลองติดตั้ง

โปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบบิ๊กดาต้าและโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

โดยรวมของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดของเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต 

รางวัลและความสำาเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิต

ได้รับรางวัลจากกลุ่มบริษัท INOAC ประจำาปี 2021 ด้าน IT และ Automation โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดมากกว่า  

130 โครงการ

เครื่องมือ / โครงการ รายละเอียด กลุ่มพนักงาน

กิจกรรมกลุ่ม

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control 

Circle: QCC) 

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำางาน โดยการส่งเสริมให้พนักงาน

ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนาขีดความสามารถ 

ของตนเองผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึง

ระดับบน ทำาให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งองค์กร

ไคเซน (Kaizen) การปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานแบบง่ายๆ เป็นรายบุคคล

ทั้งองค์กร

การจัดประกวด

โครงการด้านนวัตกรรม 

(Innovation Day)

โครงการจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม ซึ่งประกอบ 

ด้วยนวัตกรรมกระบวนผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Process 

Innovation & Product Innovation) เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน

มีแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำาเสมอ 

ทั้งองค์กร

โครงการพัฒนา

ระบบอัตโนมัติ 

(Automation)

การพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการผลติ และเพิม่

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนกวิศวกรรม
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1.2.4 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย 

การอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำาหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 

มีสาระสำาคัญดังนี้ 

รายละเอียด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)

บจ. คินโนะ โฮชิ 
เอ็นจิเนียริ่ง

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 64-0737-1-07-1-0 64-0736-1-07-1-0 63-0570-1-00-1-0

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 15 เมษายน 2563

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตยางนอกและ

ยางในสำาหรับ

รถจักรยานยนต์

ผลิตชิ้นส่วนยาง

สำาหรับยานพาหนะ

และยางผสม

ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

3. สิทธิประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ

3.1  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำา

เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป 

รวมคำานวณเพื่อเสียภาษี

3 ปี 3 ปี 5 ปี

3.2 ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิด

ขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหัก

ออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ

เวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดตามข้อ 3.1

ได้รับ ได้รับ ได้รับ

3.3 ได้รับยกเว้น/ ลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับ

เคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ

3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและ

วัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ  

เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต 

่วันนำาเข้าวันแรก

ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

3.5 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ

กำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้

รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา

ปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนด

เวลาตามข้อ 3.1

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 24 กรกฎาคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 3 พฤษภาคม 2564
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1.2.5  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำาเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน จัดให้มีความคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 

กันยายน 2565 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14)

สำาหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและ 

ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำาหนดนโยบายที่สำาคัญอย่างใกล้ชิด 

1.2.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) กำาลังการผลิตรวม

กำาลังการผลิตจำาแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

กำาลังการผลิต/ ปี

ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2565

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 244 ล้านชิ้น 329 ล้านชิ้น

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  19 ล้านเส้น 19 ล้านเส้น

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต  

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ กำาหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถใน 

การส่งมอบ แหล่งผลิตเป็นสำาคัญ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห้องทดลองท่ีได้รับมาตรฐาน ทั้งนี้ 

การสั่งซื้อดำาเนินการตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ผลิตและคุณสมบัติที่ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำาหนด นอกจากนั้นยังมี 

นโยบายการหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการนำามาใช้ทดแทนกัน และตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าในอนาคต ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดในทุกมิติ 

(3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและกำาจัดวัตถุดิบเหลือใช้

- ไม่มี - 

(4) ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี - 

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลัก
ในปีบัญชี 2565

สัดส่วน

ในประเทศ 79.70%

ต่างประเทศ 20.30%

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ 

คาร์บอนแบล็ค ชิ้นส่วนเหล็ก ผ้าใบ วาล์ว ลวด และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็น

ส่วนผสมในการผลิต โดยมีสัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศ

และต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ: วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีการชำาระเงินบาท เยน และ
ดอลลาร์สหรัฐ

79.70%
ในประเทศ

20.30%
ต่างประเทศ

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลัก
ในปีบัญชี 2565
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ  เริ่มประกอบธุรกิจผลิตยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์ โดยกลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท 

อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน เมื่อปีพ.ศ. 2512 และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  

จนปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจ คือ สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจ 

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บจ.อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น)1

บจ. ไออาร์ซี 
(เอเซีย) รีเสิร์ช

บจ.คินโนะโฮชิ  
เอ็นจิเนียริ่ง

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล2

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
อื่นๆ

99.99% 99.99%
บจ.อีโนเว รับเบอร์ 

เวียดนาม

8.00%

34.30% 37.97% 27.73%

หมายเหตุ 1

2
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล   
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ  
นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ นายคณิน เหล่าจินดา และนางสาวสิริญญา เหล่าจินดา
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น จำากัด โดยทั้ง  

2 กลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยบริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) เป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจำาหน่าย  ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและ

ร่วมดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมต่อ 

การบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์ประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับสู่ความดุลยภาพในการดำาเนินธุรกิจ 

มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำานาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้ง

บรรทัดฐานคู่มืออำานาจดำาเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำาคัญ     

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่  

9 รายการระหว่างกัน 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น)* 68,600,000 34.30

2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด** 50,666,000 25.33

3)   บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 7,792,300 3.90

4)   นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 7,599,999 3.80

5)   นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล** 5,568,575 2.78

6)   นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ** 4,884,875 2.54

7)   นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล** 4,697,700 2.35

8)   นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล** 4,370,500 2.19

9)   นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล** 3,200,000 1.60

10)  นายวิริยะ  ตรังอดิศัยกุล 3,053,900 1.59

หมายเหตุ * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 
** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน 



43บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ การซื้อขาย

ระหว่างปี
บัญชี 2565

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%)ณ 30 ก.ย. 2564 ณ 30 ก.ย. 2565

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล /1 ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/  

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

5,568,575 5,568,575 - 2.78

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชิเกคิ ยามาดะ /3 ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโชอิชิ อีโนเว /2 กรรมการ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล /1 กรรมการ 4,370,500 4,370,500 - 2.19

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล /1 กรรมการ 4,697,700 4,697,700 - 2.35

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ /1 กรรมการ 4,884,875 4,884,875 - 2.44

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 200,000 200,000 - 0.10

นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทาเคชิ อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม 15,000 - 15,000 -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ 

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

10,000 10,000 - 0.005

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุชาติ คูถิรตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ 

ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

1,000 1,000 - 0.0005

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,000 5,000 - 0.0025

นายอาคิระ โทโคโระ /4 กรรมการบริหารสายธุรกิจยาง 

นอกยางในรถจักรยานยนต์

- - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - - - -

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ /1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล   
/2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น)  
/3 นายชิเกคิ ยามาดะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แทนนายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก
/4 นายอาคิระ โทโคโระ ได้รับการแต่งต้้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 แทนนายโทโมฮิโระ ชาโมโตะ ที่ลาออก
   นายมิตซึฮิโระ อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565
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1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ซึ่งชำาระแล้วเต็มจำานวน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 

ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต

• นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

• ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปีบัญชี 2563 2564 2565*

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.12 1.77 0.57

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.5699 0.8845 0.2910

• BOI 0.0739 0 0.2496

• NON-BOI 0.496 0.8845 0.0414

อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำาไรสุทธิ (%) 50.00 50.00 50.00

*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566 อนุมัติ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและ
แผนการบริหาร

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อ
การดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อน

องค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของบริษัทฯ จึงได้กำาหนดมาตรฐานสำาหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ

กรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน

ทำาการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดกรอบนโยบาย วิธีการดำาเนินงาน และแผนการดำาเนินการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำาที่สุดหรือในระดับที่สามารถ

ยอมรับได้

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยกำาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 

และจัดการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจ

3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำาไปสู่ 

การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร
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2.1.2 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำาเนิน 

ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสำาคัญในการดำาเนิน

ธุรกิจและนำาพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำาเนินการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 

2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์  

ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

(Risk Appetite) รวมถึงการกำากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งนำาไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผน

ธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำาเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้อง

รับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและ

การบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งนำาไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)  

ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่สำาคัญ (Key Risks) มีการจัดทำาและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

(Business Continuity Plan: BCP) สำาหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ  

หรือกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงานของคณะทำางานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุป

ผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

บริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด

ส่งเสริมให้การบริหาร
ความเสี่ยง และ
นวัตกรรม 

ติดตาม ทบทวน  
ตรวจสอบ และประเมิน
ความเสี่ยง 

ส่งเสริมให้พนักงาน 
ทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้
และร่วมป้องกัน 
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

แผนการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ



47บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategy Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง
ที่สำาคัญ

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงจากสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก

ในปี 2563-2564 อุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) โดยส่งผลให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ

ยังส่งผลให้กำาลังซื้อของภาคประชาชนลดลง โดยบริษัทฯ มีการออกมาตรการและกำาหนดแผนกลยุทธ์ ให้สามารถ

ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในปี 2565 สถานการณ์โรคระบาดโควิดปรับตัวดีขึ้นและได้มี

การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังประสบกับภาวะความไม่แน่นอนจากสถานการณ์

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน 

หรือ ราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งกระทบต่อต้นทุนราคาวัตถุดิบ เป็นต้น  
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สถานการณ์ขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าสำาหรับส่งออก และค่าระวางขนส่งสินค้า 

ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 

การส่งออก โดยในปี 2565 ยอดการส่งออกของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ  

4.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มี

สมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลาย

มากขึ้น รวมถึงผลิตยางในรูปแบบใหม่สำาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150  

ซีซี หลายโมเดล 

ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 
(Original Equipment Market: OEM): 

ตลาดต่างประเทศ 
(Export Market)

1

3

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ  

ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดทดแทน 
(Replacement Market)2

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

จากสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรหลักซึ่งจำาเป็นใน 

การผลิตประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้มูลค่าของโลหะประเภทต่าง ๆ พุ่งสูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์ รวมถึงการตึงตัวตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนในห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตใน 

กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ 

คาดการณ์ว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีผลกระทบอยู่ ทำาให้การผลิตและการส่งมอบ

รถยนต์ล่าช้า ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์มีการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการสลับโมเดล คือ ผลิตรถยนต์รุ่นที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์

ที่มีอยู่ หรือผลิตรถยนต์รุ่นที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์จำานวนน้อยก่อน 

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

รถจักรยานยนต์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถชี้วัดกำาลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและชนชั้นกลาง  

จากการคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2565 ตัวเลขมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อลด

ผลกระทบและกระจายความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบันทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์กำาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)  

ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีรถยนต์

ไฟฟ้าใช้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากรถยนต์ใช้น้ำามันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะตลาดชิ้นส่วนประกอบ 

(OEM) อย่างเช่น ระบบส่งกำาลัง (Power Train) หรือ เครื่องยนต์ (Engine) ที่จะถูกทดแทนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (E-Motor) 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีชิ้นส่วนบางประเภทที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ใช้น้ำามัน เช่น โครงรถ

และตัวถัง (Body) และระบบช่วงล่าง (Suspension System)  

คาดการณ์ว่าในปี 2573 ตามนโยบายรัฐบาล จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดการผลิตรถยนต์

ทั้งหมด โดยในจำานวนนี้จะรวมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือ ไฮบริด (HEV/PHEV) ไว้ด้วย ดังนั้น ผลิตภัณฑ ์

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ICE ยังคงเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฮบริดได้ ในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่มีใน

ปัจจุบัน และการต่อยอดเทคโนโลยีในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำางานร่วมกับลูกค้าในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนายางรถจักรยานยนต์สำาหรับ 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำาคัญของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า 

ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันแปรในช่วงของเปลี่ยนผ่านดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ ในตลาดใหม่ อันได้แก่ นวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยางขอบประตู (Weather Strip), ยางขอบกระจก (Glass Run), กลุ่มยางในระบบกันการสั่นสะเทือน 

และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์เติมประจุไฟฟ้า (Charger) และนอกจากนี้ ยังขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น  

ยางปูพื้นสนามกีฬา โดยการพัฒนายางเสียจากกระบวนการผลิตมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางปูพื้น การพัฒนา

ชิ้นส่วนยางใช้สำาหรับ seal ร่องกระจก และพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น  

เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสใน 

การขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่ง 

เจ้าหน้าที่ไปศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

กลุ่มรถยนต์ด้วย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญ จนนำาไปสู่แนวทางการตั้งเป้าหมายการลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ทั้งการกำากับแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในปัจจุบัน จนถึงแนวทางการออกกฎหมายกฎระเบียบเพื่อควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี 2565 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการ

บริหารจัดการคาร์บอน เพื่อกำาหนดทิศทางในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การซื้อ

ขายคาร์บอนเครดิต และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมาย

และกระบวนการที่นำาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวตามพันธกิจที่รัฐบาลไทยได้กำาหนดไว้ และเป็นการเตรียมพร้อมตั้งรับ 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด นโยบายต่างๆ ในการดำาเนินงานในอนาคต เช่น การจัดเก็บภาษีคาร์บอน การกีดกัน 

ทางการค้าจากประเด็นการปล่อย GHGs เป็นต้น
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2.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้นำาแนวคิดการผลิตแบบ Lean มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น Smart Factory และระบบ  

Business Intelligence (BI) เสริมด้วย Total Productive Management (TPM) เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสียในด้านต่างๆในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้าน

นวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และสภาพการดำาเนินธุรกิจ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าให ้

แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการควบคุม 

พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดำาเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคุณภาพของบุคลากร

บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความสำาคัญในการพัฒนารากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม 

ความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำานึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว ้ 

อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำาคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้

พนักงานในองค์กรมีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย และนโยบาย 

5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจน

จัดทำาแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำางาน ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ได้ดำาเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี  อีกทั้งไม่ประมาทใน

การเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำา

อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์น้ำาต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรม

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำาเสมอ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในรถยนต์ ให้กับ

ลูกค้ารายใหญ่ จำานวน 14 ราย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจนี้ มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทฯ อีกหลายราย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทฯ หรือหันไปซื้อ

สินค้าบางส่วนจากคู่แข่งขัน หากบริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าวจะมีผลต่อรายได้อย่างมีนัยสำาคัญ และหากบริษัทฯ  

ไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่แข่งขันอยู่เสมอ 

รวมรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดีที่สุด ติดตามความคืบหน้ากับทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการจัดหาลูกค้ารายใหม่

และตลาดใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษา

ยอดขายให้มีความแข็งแกร่ง
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2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR) โดยในปี 2565 

เงินบาททำาสถิติอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 16 ปี เนื่องจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ที่ส่งผล 

กระทบต่อราคานำาเข้าวัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำาเข้าสินค้าที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปยังตลาดส่งออก 

มากขึ้น เพื่อทดแทนยอดขายภายในประเทศที่ซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจ 

บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด  

ตลอดจนกำาหนดนโยบายการทำาสัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยได้ทำารายงาน

สรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงินสูง

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่า

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ตลอดจนวางแผนการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุน

ในกองทุนรวมจากสถาบันการเงินชั้นนำาของประเทศ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มี 

การติดตามสถานการณ์และปรึกษาผู้ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด สำาหรับการลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric 

Vehicle) ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เช่น การนำาหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า 

ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำาหนดให้มีการรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำา  

เพื่อดำาเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอด 

ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน 

ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำาคัญในสังคมยุคดิจิทัล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงมีบทบาทที่สำาคัญต่อธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายรักษา 

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว และกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอควบคู่กันไปด้วย
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2.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำาเนิน

งาน การดำาเนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผย

ข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำาเป็นและเกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐาน 

ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยในปี 2565 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง

กับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 และกฎเกณฑ์และ 

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำาเนินงาน

โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) 

หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำาปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 

โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจน

เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

พร้อมทั้งมีการลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน/

สังคมโดยรอบบริษัทฯ อย่างสงบสุขและยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 

การต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งการรับรองดังกล่าว

จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบกำาหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 

30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างเหมาะสม อีกทั้งมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้ง

สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านทางคู่มือการบริหารกิจการที่ดี 
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2.2.5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่จะต้องบริหารจัดการ 

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการนำาข้อมูลไปใช้ในอย่างไม่ถูกต้อง อันเป็นผลให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ และเพื่อ

ให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

จึงได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่สำาคัญของโลก ส่งผลต่อการขาดแคลนวัตถุดิบออกสู่ตลาดโลก  

เช่น น้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงสินแร่สำาคัญต่าง ๆ เช่น นิกเกิลที่เป็นส่วนสำาคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำาหรับรถยนต์

ไฟฟ้า และแพลเลเดียมที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่าง ๆ  

สูงขึ้น เกิดการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค

ในส่วนนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุน โดยการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนวัตถุดิบที่มีราคาสูง การบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ 

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

การปรับเพิ่มของราคาสินค้าส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค หากต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่งอยู่

ในระดับสูง อาจส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ซึ่งจะทำาให้ผู้บริโภคได้รับ 

ผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาที่ตามมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น คือความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย

ที่ลดลง ซึ่งประชาชนอาจเลือกที่จะลดการบริโภคลงจากเดิม ทำาให้การบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่ำากว่า 

ที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัท ฯ มีการติดตามสถานการณ์และคำาสั่งซื้อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

IRC มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง 

นั่นก็คือพนักงาน IRC ทุกคน ให้ทุกคนมี IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย 

บริษัทของเรา 
คือบ้านของเรา 

การพัฒนาทักษะความสามารถ
และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน

1

23

ตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่มั่นคงนั้น ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้รับการกำากับ 

ดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับ 

การกำากับดูแลโดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ ด้วยการกำากับดูแลจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำาเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำาคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นวัตกรรม ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า

3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้

4. กระบวนการผลิตได้แก่ 

1. การพัฒนากระบวนการผลิต 

2. โรงงานอัจฉริยะ 

3. การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 

4. นโยบาย 3Rs และ 

5. ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

IRC 
DNA

วัฒนธรรมองค์กร
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นวัตกรรม 
ได้แก่ การวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี

ความพึงพอใจ 
และความสัมพันธ์

กับลูกค้า

คุณภาพใน
ระดับมาตรฐาน

นานาชาติ 
และเป็นที่เชื่อถือ
มั่นใจของผู้ใช้

การพัฒนา
กระบวน 
การผลิต 

โรงงาน
อัจฉริยะ

การจัดซื้อที่มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบาย 
3Rs

ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 

กระบวน 
การผลิต

4

3

2

1

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 

ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุ
สู่เป้าหมายความยั่งยืน
ของ IRC

1

2

3

โดยแต่ละแผนการดำา เนินงานจะประกอบไปด้วย  

แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตาม

และประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส  

โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

ผลจากแผนงานดังกล่าวนี้  นำาไปสู่ความสามารถใน 

การแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ

ของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้

มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกลยุทธ์และเป้า

หมายด้านความยั่งยืน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญ 

ดังกล่าว จากกลยุทธ์เป้าหมายความยั่งยืนของไออาร์ซี มี

การกำาหนดนโยบายและแผนการจัดการด้านความยั่งยืน 

ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกับการดำาเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์

องค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจ

ที่คำานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล

กิจการที่ดี หรือ ESG ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำาหนดนโยบายด้านต่างๆ ให้

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability  

Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

และได้รายงานกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความยั่งยืนของโลก

ไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (VALUE CHAIN)

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร มีกระบวนการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ ได้สร้าง

มลูคา่เพิม่สูส่งัคมและสิง่แวดลอ้มผา่นสนิคา้และบรกิาร ภายใตก้ารกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอดคลอ้งตามวสิยัทศันข์ององคก์ร 

รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาทั้งสามด้านพร้อมกันเพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขันของของประเทศ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

• รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

• นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• นวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับยานยนต์

แห่งอนาคต

• สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

2สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย

• ส่งเสริมกระบวนการผลิตเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิต

• อนุรักษ์พลังงาน

• 4Rs

3

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4
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คัดเลือกวัตถุดิบ
• คุณภาพที่ดีและราคาแข่งขันได้ จากผู้ผลิตที่มี

มาตรฐานนานาชาติ มีเทคโนโลยี และมีความยั่งยืน 

1

5 คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
• เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

• เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ต้นน้ำา

จนกระทั่งถึงปลายน้ำา โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม/ ชุมชน/  

สิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีการรับฟังความคิดเห็นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน 

ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน • พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ 

และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

• ส่งเสริมทางด้านสุขภาพและสุข

อนามัยในการทำางาน และความมั่นคง

ปลอดภัยในการจ้างงาน

• สภาพแวดล้อมในการทำางานที่มี 

ความสุข

• การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

• ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

อย่างเป็นธรรม

• กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน  

และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

• กำาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานของไออาร์ซี

• สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน

• มีแผนในการพัฒนาทักษะพนักงานทุกระดับ 

ในองค์กร (Reskill & Upskill)

• สร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็น

ธรรมให้กับพนักงาน เช่น HR Clinic

ลูกค้า • คุณภาพที่เชื่อถือได้

• คุณภาพและราคาที่เหมาะสม

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สามารถส่งของได้ตรงเวลา

• ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห่ง

คุณภาพ’ ที่ว่า ‘คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึง 

ตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ’

• การรักษากฎ รักษามาตรฐาน ตลอดเวลา

• การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุม

คุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของ

กระบวนการผลิต

• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของหน่วยงานประกันคุณภาพ

• ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้า 

อย่างต่อเนื่อง
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ผลการดำาเนินงาน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรลุุเป้าหมายความยั่งยืน 
(SDGs)

• อุบัติเหตุในการทำางานถึงขั้นเสียชีวิตเป็น 0 กรณี

• จำานวนชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 35 ชั่วโมง/คน/ปี

• ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

• ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน 

• รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ 

ได้รับ ทั้งจากลูกค้าและการประเมินจากสถาบันภายนอก
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ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า • การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

และเสมอภาค

• การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มี

ประสิทธิภาพ 

• ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

เท่าที่สามารถช่วยเหลือได้

• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green  

Procurement)

• การร่วมพัฒนาศักยภาพ

• การบริหารการชำาระเงินที่ตรงเวลา

• กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า  

และ/หรือเจ้าหนี้

• ให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมา

ช่วง (SMEs)

• ให้การสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพ

ยางพารา จากสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง 

ให้ได้รับการรับรองในระดับสากล เช่น 

ISO19001:2015 สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน 

PEFC เป็นต้น

• กำาหนดการชำาระเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

และตรงตามเวลา

สังคม/ ชุมชน/
สิ่งแวดล้อม

• การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• การจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• การอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา

• กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดให้มีหน่วยงานติดตามและเฝ้าระวัง 

การร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

• มีการติดตามและประเมินผลทางด้านสิ่ง

แวดล้อมอย่างเป็นประจำาต่อเนื่อง เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

• มีการดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 เช่น การมอบอุปกรณ์

ป้องกัน PPE เช่น หน้ากากอนามัย  

เจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75% รวมทั้ง

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  

(High Flow) และชุดจัดทำาห้องความดันลบ  

ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมอบข้าวสารและน้ำาดื่ม เพื่อช่วยเหลือ

ชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น
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ผลการดำาเนินงาน 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 
(SDGs)

• คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำาส่งสินค้าและบริการที่มี 

คุณภาพให้แก่บริษัทฯ ได้ตรงเวลา

• ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้ยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันเป็นกำาลังในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

• สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต

และวังน้อย

• ร่วมพัฒนาสังคมผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR เพื่อสร้าง

คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม หรือ CSV (Creating Shared 

Value)  
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ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น • การกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ความโปร่งใสในการบริหารกิจการ

• การบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่มทำาหน้าที่

• กำาหนดนโยบายและคู่มือการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการกำากับดูแล

กิจการอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนุนให้มีการจัดทำา ‘รายงานความยั่งยืน’

• จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

• จัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่ง
ทางการค้า

• ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้

การแข่งขันที่เป็นธรรม

•  ให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ

• กำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

• มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายงาน 

56-1 One Report

หน่วยงาน
ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง 

• มีใบอนุญาตดำาเนินกิจการต่างๆ ตามที่

กฎหมายกำาหนด

• ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้อยู่

ในเกณฑ์ที่กำาหนด

• รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์  

ข้อกำาหนดใหม่ๆ อยู่เสมอ 

• บริษัทฯ ขอใบอนุญาตหน่วยงานที่กำากับดูแล

ก่อนเริ่มดำาเนินการ

• บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง

• รับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมดูแล รักษา  

และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

• ติดตามการเปล่ียนกฎเกณฑ์ ข้อกำาหนดใหม่ๆ  

อยู่เสมอ
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ผลการดำาเนินงาน 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 
(SDGs)

• ได้รับการประเมิน CGR ประจำาปี 2565 อยู่ในระดับ ‘ดีเลิศ’  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำาปี 2565  

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

• เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รักษาสภาพ

แวดล้อม รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำาไปสู่ความก้าวหน้า

ทางธุรกิจ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมในภาพรวม เกิดพันธมิตร

ที่ดีทางการค้า

• ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งในปีท่ีผ่านมา

• ไม่มี คดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับ

บริษัทฯ

• ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC ครั้งที่ 10) จากสำานักงาน ป.ป.ช.
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3.2.3 การประเมินประเด็นที่สำาคัญ และเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นสำาคัญ 

บริษัทฯ ได้กำาหนดขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนดังนี้

ปัจจัยภายใน: วิเคราะห์จากประเด็นความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยั่งยืนในระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั่งส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยสำาคัญที่

ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร

ปัจจัยภายนอก: วิเคราะห์จากประเด็นที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แนวโน้มของประเทศไทยและของ

โลก และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

2. การจัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ 

นำาประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอกมาพิจารณาและให้ความความสำาคัญโดยกลุ่มของผู้มี

ส่วนได้เสีย และผู้บริหาร ดังแสดงตามภาพ
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คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

(Environmental)

ความเป็นอยู่
ที่ดีของสังคม 

(Social)

การกำากับดูแล
กิจการที่ดี  

(Governance)

*หมายเหตุ: 
แนวตั้งคือ ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแหล่งข่าวอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

แนวนอนคือ ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อองค์กร วิเคราะห์จากการประเมินผลกระทบต่อองค์กรโดยผู้บริหาร และความเสี่ยงในระยะยาว

3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 

ในปี 2565 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นที่มีความสำาคัญต่อ 

ความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่  

Thailand Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้

ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร 

เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก การทบทวน และการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระ

สำาคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

4. การกำาหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะนำามากำาหนดทิศทาง

การดำาเนินงานในระดับแผนงาน/ โครงการ และนำาไปกำาหนดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจในระบบนิเวศธุรกิจในปัจจุบัน

การต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน

การกำากับดูแล

กิจการที่ดี

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของธุรกิจ
19

18

17

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน (Economic)

การแข่งขัน 

ทางด้านคุณภาพ 

และราคา

การบริหาร 

ความเสี่ยง

การบริหาร 

ห่วงโซ่อุปทาน

นวัตกรรมเพื่อ

ธุรกิจและสังคม

คุณภาพที่ไว้ใจได้

1

2

3

4

5

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยใน 

การทำางาน

การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับ 

ลูกค้า

การพัฒนาขีด 

ความสามารถของ

บุคลากร

โรคระบาด 

โควิด-19

6

7

8

9

10

การจัดการมลพิษ 

และสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์พลังงาน 

และลดภาวะโลกร้อน

การอนุรักษ์ระบบ

นิเวศวิทยา

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

11

12

13

14

15

16
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้วยการลงทุนใน

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า รวมถึงเกิดของเสียและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และส่งเสริม

การมีวัฒนธรรมสีเขียวร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและส่งมอบโลกสีเขียวแก่คนรุ่นต่อไป 

พร้อมทั้งกำาหนด ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’ ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกัน

ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้ได้รับ

ทราบโดยทั่วกัน

ดำาเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรน้ำา และอื่นๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนากระบวนการจัดการตามหลัก 4Rs (Reduce, 

Reuse, Recycle, Refuse) เพื่อไม่ ให้มีของ

เสียและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

และกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท รวมทั้งดำาเนิน

การป้องกันมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ส่ ง เสริ มและพัฒนาบุคลากรของบริษัท  ให้ มี

จิ ตวิญญาณสี เขียว เพื่ อสร้ าง ให้ เกิดวัฒนธรรม 

และความมีสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนัก

ถึงผลกระทบที่ เกิดจากการกระทำา อันจะส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ร่วมรณรงค์

รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัท และชุมชนรอบข้าง

1

2

3

4

5

Carbon 
Neutrality
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วิสัยทัศน์และพันธกิจมุ่งส ู ่ Carbon Neutrality

วิสัยทัศน์

IRCT Group เป็นองค์กรที่บรรลุความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนและความยั่งยืนทางธุรกิจ ภายในปี พ.ศ. 2593

ด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การปล่อยคาร์บอน - เป้าหมาย

ลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำาเนิน

งาน 30% ในปี พ.ศ. 2573 จาก

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

รวมถึงการใช้พลังงาน/ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า

• การจัดการของเสีย - ลด

การปล่อยมลพิษ ด้วยการลด

ปริมาณของเสีย การใช้ทรัพยากร

ตามหลัก 4Rs รวมถึงการบำาบัด

ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

และนำาไปสู่ Zero Waste to 

Landfi ll

• ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน – ก้าวสู่

การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนใน

องค์กร

• การขนส่งที่ยั่งยืน - ใช้

ยานพาหนะที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และปล่อยมลพิษต่ำา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Green 

Products

• การสนับสนุนการพิจารณา

ผลิตภัณฑ์/ วัตถุดิบที่ได้รับ

การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

• พิจารณาการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 

(Green Investment)

• ป่าไม้ – กักเก็บคาร์บอนด้วย

การปลูกต้นไม้และปกป้อง

ป่าที่มีอยู่

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน - นำา

ปริมาณคาร์บอนเครดิตไปใช้ใน

การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร / ซื้อขายใน

ตลาดคาร์บอนเครดิต

REDUCE PROMOTE OFFSET 

พันธกิจ
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพื่อควบคุม
และลดการปล่อยคาร์บอน
การนำาหลักการ 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse) 
มาใช้ในองค์กร

การอนุรักษ์พลังงาน น้ำา และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

มุ่งมั่นที่จะซื้อ ขาย และใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

เชื่อมโยง Product Price และ Product Carbon 
เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงต้นทุน 
Carbon Trading

กลยุทธ์มุ่งสู่ Carbon Neutrality 
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การบริหารจัดการ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม  

และประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน 6 เป้าหมายหลัก  

ที่บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้ คือ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน

และชุมชนรอบข้างมีสุขภาพและความเป็น

อยู่ที่ดี

การยกระดับคุณภาพน้ำา และเพิ่มการนำา

กลับมาใช้ใหม่

การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและเพิ่ม

การใช้พลังงานทดแทน 

การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพและการกำาจัดขยะที่เป็นพิษ

และมลพิษ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน

และชุมชนรอบข้างมีสุขภาพและความเป็น

อยู่ที่ดี

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามหลกัโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มประกอบ

ด้วยหลักการสำาคัญ  6  ประการ คือ หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี 

ส่ วนร่ วม  หลั กสำ านึ กรั บผิ ดชอบ และหลั ก 

ความคุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความโปร่งใส 

ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วม

ของประชาชนนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ทำาให้เกิด

กระบวนการตัดสินที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย 

และการปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  

บริษัทฯ ได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสี เขียว  

ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยปัจจุบัน 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  

ในระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry 

Level 4 : Green Culture) 
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3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ ในปี 2565

ได้รับการรับรอง ISO 14001  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

ได้รับการรับรอง การจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดยหน่วย
งานภายนอก อยู่ในค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ำาทิ้งที่ตรวจวัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก อยู่ใน ค่ามาตรฐาน

ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization : 
CFO จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) เป็นปีที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นผลมาจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ความยั่งยืน รวมถึง

มีการกำาหนดวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นำาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน โดยสามารถนำามาสู่ผลดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

• ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีระบบบำาบัดน้ำาเสียท่ีได้มาตรฐาน สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนท่ีสีเขียว และระบบหอหล่อเย็น (cooling tower)

• เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ไม่มี ข้อร้องเรียนด้าน 
สิ่งแวดล้อมจากชุมชน 
ใกล้เคียงบริษัทฯ  

ไม่มี กรณีละเมิดกฎหมาย 
และข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่มีนัยสำาคัญ
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บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

“ ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวง

อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในงานรับรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green 

Industry Forum ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมุ่งสู่

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

โรงงานรังสิต ได้รับ 2 รางวัลด้านการจัดการของเสีย 

ประกอบด้วย รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs 

(3Rs Award)  และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด 

(Zero Waste to Landfill Achievement Awards)  

จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกาก

อุตสาหกรรมฯ โดยใช้หลักการ 3Rs  และ KAIZEN ประจำา

ปี 2565  ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

โรงงานวังน้อย ได้รับการรับรองเป็น โรงงานอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Silver Awards (ECO 

Factory+ Social Value) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

"อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)”

การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 

ของเสียที่นำาไปฝังกลบเป็นศูนย์ 

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

(Zero Waste to Landfill)

(Eco Factory +SV)

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture)

รางวัลและความสำาเร็จด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2565
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การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ 

เป้าหมาย ปี 2566

• ไม่มี ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ  

• ไม่มี กรณีละเมิดกฎหมายและข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ

• ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization : CFO เป็นปีที่ 3

• เข้าร่วมโครงการ T-VER เพื่อเก็บสะสมคาร์บอนเครดิตสำาหรับการรายงาน หรือการชดเชย

การปล่อยคาร์บอนในอนาคต

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้า จากการดำาเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นจำานวน
เงินประมาณ 2,077,542 
ล้านบาท/ปี

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขต 1) เท่ากับ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขต2) เท่ากับ 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการบริหารจัดการพลังงาน ในปี 2565

14,069 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

21,666 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โรงงานวังน้อยยกเลิกการใช้
หม้อน้ำาในกระบวนการผลิต 
ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
และประหยัดค่าไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 7,884 GJ

เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 4.16 จากการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติม

1. การบริหารจัดการจัดการพลังงานและกลยุทธ์
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณคณิน เหล่าจินดา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมลงนาม บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ MOU “การผลิต การบริโภค การบริการ การลด

ใช้พลังงาน การลดของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำานักงานเทศบาลนครรังสิต
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บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ที่สร้างความเสียหายต่อ

ชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้กำาหนดแผนการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน วางแผนการพัฒนากระบวนการผลิตและการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดหา

และการใช้พลังงานที่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงตอบสนองต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
• บริษัทฯ จะดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการ

พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำาหนดเป็นส่วนหนึ่ง

ของการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ จะดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี (Best Practices) 

• บริษัทฯ จะกำาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

ในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• บริษัทฯ จะถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามมาตรการที่กำาหนด ติดตามตรวจสอบและ

รายงานต่อคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

• บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำา เป็น รวมถึง

ทรัพยากรด้านบุคคลด้านงบประมาณ ด้านการฝึก

อบรมและการมีส่วนร่วมในการนำาเสนอข้อคิดเห็น

เพื่อการพัฒนางานด้านพลังงานในองค์กร

• บริษัทฯ โดยคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์

พลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย 

และแผนกา รดำ า เ นิ น ง านด้ า นพลั ง ง าน ให้ มี  

ความเหมาะสมทุกปี

การบริหารจัดการ
• ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยเปลี่ยนมาเป็น

พลังงานหมุนเวียน และวางแผนการใช้พลังงานอย่าง

คุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตสำานึกการใช้พลังงาน 

• ว า ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใช้ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ลดกา ร 

สูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและ

ดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อลด 

การสูญเสียของพลังงาน 

• การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จาก

ธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

• เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ หลอดไฟ 

LED รวมถึงเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวม

ถึงนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา

โครงการการลงทุนในอนาคต



73บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระยะที่ 8 ซึ่ง

เป็นเครื่องมือสำาคัญที่สนับสนุนให้การจัดทำาข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ในระดับองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และเพื่อร่วมกันลดและควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะ

ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

การเพิ่มคุณค่าให้ทางธุรกิจผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โครงการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (Carbon Footprint for Organization: CFO) 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

โรงงานรังสิต

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษและ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำาการติดตั้ง Solar Rooftop 

ขนาด 603.68 kWp เต็มพื้นที่หลังคาโรงงาน

ที่สามารถจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ โดยสามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 923,962 kWh/ปี ประหยัด

คา่พลงังานไฟฟา้ได ้3,511,057 บาท/ป ีลดการปลอ่ย

คาร์บอนไดออกไซด์ 553 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 603.68 kWp

3,511,057 บาท/ปี
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ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 997.92 kWp เต็มพื้นที่หลังคาโรงงาน 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนการซื้อพลังงานจากภายนอกได้ถึง 

1,403,981 kWh/ปี ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 5,858,535 บาท/ปี 

และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 817 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ป ี

ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 997.92 kWp

เป้าหมายด้านการบริหารจัดการพลังงานแผนการดำาเนินงานปี 2566 

• ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน

อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

• ดำาเนินการตามแผนงานกลยุทธ์

ด้านการบริหารจัดการการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว เพื่อ

ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดและ 

พันธสัญญาต่าง ๆ ที่กำาหนด ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลก

• ลดการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจก 

(GHGs Emiss ion) ไม่ต่ำ ากว่า 

ร้อยละ 2 ทุกปี 

• ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop 

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน

โรงงาน และลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก

โรงงานวังน้อย ยกเลิกการใช้หม้อน้ำาในกระบวนการผลิต ทำาให้ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล สามารถประหยัดค่าใช้

จ่ายได้ 718,956 บาท/ปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ยกเลิกการใช้หม้อน้ำาในกระบวนการผลิต

718,956 บาท/ปี

โรงงานวังน้อย

5,858,535 บาท/ปี
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การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำาในทุก

ภาคส่วน ส่งผลให้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤติการณ์เรื่องน้ำาขึ้น นอกจากนี้ สภาวะโลกร้อนและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นอีกสาเหตุที่กระทบต่อวัฏจักรน้ำาบนโลก ทำาให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ฝนไม่ตก

ตามฤดูกาล รวมถึงเกิดภัยแล้งหรือน้ำาท่วมได้ เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ 

จึงได้ตั้งคณะทำางานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำา สถานการณ์น้ำาทั้งในเขื่อนหลักและเขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ทำาการของ

บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำาที่มีอยู่อย่างจำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเพื่อให้ทรัพยากรน้ำามีเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารจัดการน้ำา 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการบริหารจัดการน้ำา ในปี 2565

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน

น้ำา (BOD) 4.13 มิลลิกรัม/
ลิตร สอดคล้องตามค่า

ควบคุมมาตรฐานไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำา 

(COD) 31 มิลลิกรัม/ลิตร
สอดคล้องตามค่าควบคุม

มาตรฐานไม่เกิน 120 
มิลลิกรัม/ลิตร 

ค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด (TDS) 405.50 มิลลิกรัม/ลิตร 

สอดคล้องตามค่าควบคุมมาตรฐานไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร

แบ่งเป็นการใช้น้ำาจากการประปาส่วนภูมิภาคจำานวน 

103,695  ลูกบาศก์เมตร และน้ำาบาดาล 

จำานวน  70,050  ลูกบาศก์เมตร

อัตราการใช้น้ำา เท่ากับ 9.39 ลูกบาศก์เมตร/

ตันการผลิต ลดลงร้อยละ 4.83 เทียบกับปีก่อน 

ปริมาณการใช้น้ำารวม เท่ากับ  173,785  

ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 1.45 เทียบกับปีก่อน 
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แผนการดำาเนินงานปี 2566 ผลการดำาเนินงาน

โครงการปรับปรุงการประสิทธิภาพพลังงาน โดยการนำา 

Condensate เหลือทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต  

แทนการใช้ระบบ Electric heater เพื่อลดการใช้พลังงาน

• สามารถนำา Condensate เหลือทิ้งกลับมาใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ 

• ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 79,488 หน่วย/ปี        

• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 321,132 บาท/ปี        

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 47.58  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• เทียบเท่ากับการปิดหลอดไฟ 36 วัตต์ 258 ดวง  

หรือการปลูกต้นไม้ 4,510 ต้น

โครงการติดตั้งระบบชุดใยแก้วสำาหรับกรองน้ำาในเครื่องจุ่ม

น้ำาออโต้ ในกระบวนการ QC Tube เพิ่มประสิทธิภาพ และ

สามารถหมุนเวียนน้ำากลับมาใช้ใหม่ในระบบ

• ลดปริมาณการใช้น้ำาประปาในเครื่องทดสอบยางรั่ว 

696 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 56

• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 22,622 บาท/ปี   

โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำา 

การบริหารจัดการ 

1 32 4

วางระบบบริหาร 

จัดการน้ำา เพื่อ 

การใช้น้ำาอย่างยั่งยืน

และรู้คุณค่า

นำาเทคโนโลยีมา

ใช้ในกระบวนการ

บริหารจัดการและ

เพิ่มคุณภาพน้ำาเสีย

ใช้หลักการ 3Rs 

(Reduce, Reuse, 

Recycle) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้

น้ำา ด้วยการลด 

การใช้น้ำา และการนำา

น้ำาที่ได้ภายหลัง 

การบำาบัดกลับมา 

ใช้ใหม่ 

วิเคราะห์คุณภาพน้ำา

ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์

ที่กฎหมายกำาหนด

อย่างสม่ำาเสมอ
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แผนการดำาเนินงานปี 2566 ผลการดำาเนินงาน

โครงการรีไซเคิลน้ำาเพื่อนำากลับมาในระบบน้ำาหล่อเย็น

บริษัทฯได้นำาหลักการ 3Rs มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น้ำา ด้วยการลดการใช้น้ำา (Reduce) และการนำาน้ำา

ที่ได้ภายหลังการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้

เทคโนโลยีอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น (Electrocoagulation)  

ที่อาศัยการทำาปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้า ในการสร้างสนาม 

แม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถแยกสารต่างๆ อาทิ 

แบคทีเรีย น้ำามัน โลหะหนัก ออกจากน้ำาได้โดยไม่ใช้สาร

เคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณ

กากตะกอนจากระบบบำาบัด  และเพิ่มประสิทธิภาพการ

บำาบดัน้ำาเสยี ใหส้ามารถหมนุเวยีนนำาน้ำากลบัมาใชใ้นระบบ 

หล่อเย็น และการดูแลพื้นที่สีเขียว

ลดปริมาณการใช้น้ำาบาดาลในระบบหล่อเย็น และการดูแล

พื้นที่สีเขียว 14,164 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 4 ของ

การนำาน้ำาที่ได้ภายหลังการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่

มาตรการติดตั้งก็อกน้ำาอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ที่บริเวณ

ห้องน้ำา ลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรน้ำา 

ดำาเนินการติดตั้งก็อกน้ำาอัตโนมัติ จำานวน 4 จุด ที่อาคาร

สำานักงาน Production 

โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำ า ลดใช้พลังงาน ในวัน 

สิ่งแวดล้อมโลก ส่งเสริมและสร้างความตระหนักใน 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุด
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การบริหารจัดการน้ำาเสีย 

ผลการตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำาที่ผ่านการบำาบัด

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี “อีเล็คโตรโคเอกูเลชั่น” (Electrocoagulation) ในการบำาบัดน้ำาเสีย ซึ่งอาศัยการทำาปฏิกริยาของ

กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมาก ในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถแยกสารต่าง ๆ อาทิ แบคทีเรีย 

น้ำามัน โลหะหนัก ออกจากน้ำาได้ โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำาทิ้งด้วยหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณน้ำาทิ้งที่จะปล่อยลงสู่บ่อกักเก็บน้ำาของ 

บริษัทฯ โดยมีระบบรีไซเคิลน้ำาเสียเพื่อนำาน้ำากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต 

ในปี 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำาที่ผ่านการบำาบัด พบว่า

โดยบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานน้ำาทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์กำาหนดคุณภาพน้ำาทิ้งของ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้ำาสะอาดที่ผ่านการบำาบัดเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ได้หมุนเวียนนำากลับมาใช้ในการอุปโภค 

อาทิ รดน้ำาต้นไม้ ระบบหล่อเย็น สำารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น

3.25 มก./ลิตร 

18 มก./ลิตร 

ปริมาณค่าออกซิ เจนที่แบคที เรียใช้ ใน 

การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical 

Oxygen Demand: BOD)

ปรมิาณคา่ออกซเิจนทีส่ารเคมใีชใ้นการยอ่ย

สลายสารอินทรีย์ (Chemical Oxygen 

Demand: COD) 

โรงงาน
รังสิต

5 มก./ลิตร 

44 มก./ลิตร 

ปริมาณค่าออกซิ เจนที่แบคที เรียใช้ ใน 

การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical 

Oxygen Demand: BOD) 

ปรมิาณคา่ออกซเิจนทีส่ารเคมใีชใ้นการยอ่ย

สลายสารอินทรีย์ (Chemical Oxygen 

Demand: COD) 

โรงงาน
วังน้อย
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สำาหรับการลดน้ำาทิ้งภายในองค์กร บริษัทฯ มีการควบคุมและดำาเนินการจัดการน้ำาก่อนทิ้งโดย

นำาหลักการ 3Rs มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

• ดำาเนินการจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณน้ำาทิ้ง เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำา 

การลดการใช้น้ำา การนำาน้ำาเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการรีไซเคิลน้ำาเสียมาใช้ใหม่ 

เป็นต้น

• มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำาเสีย และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำาเสียโดยหน่วยงาน

ภายนอกที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำาที่ปล่อยไปจัดเก็บในบ่อขององค์กร

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถนำาผลการวิเคราะห์คุณภาพ

น้ำามาปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำาเสีย เพื่อให้สามารถผลิตน้ำารีไซเคิล

ที่มีคุณภาพ นำาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน เพื่อทดแทนการซื้อน้ำาประปาจาก 

การประปาส่วนภูมิภาค

• ในด้านการบริหารจัดการการใช้น้ำาภายในโรงงาน มีการควบคุมการใช้น้ำาในกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม มีการจดบันทึกปริมาณน้ำาที่ใช้ไปในกิจกรรม

พิเศษต่างๆ เช่น Big Cleaning Day การทำาความสะอาด Wet Scrubber และคอย 

ตรวจสอบจุดรั่วในบริเวณต่างๆ ของโรงงานที่อาจก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำามีการรณรงค์

สร้างจิตสำานึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรน้ำา และช่วยกันลดการใช้

น้ำาภายในโรงงาน

• ติดตั้งกังหันน้ำาพลังงานโซลาร์เซลล์บริเวณบ่อเก็บน้ำาโรงงานรังสิต

แผนการดำาเนินงานปี 2566 

• ผลการตรวจวดัคา่มลพษิดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน สอดคลอ้งตามเปา้หมาย 

และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำาทิ้งของ บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

• ดำาเนินการจัดทำาโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณการน้ำาทิ้ง เช่น การลดการใช้น้ำา การนำา

น้ำาเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

• พัฒนาระบบผลิตน้ำารีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ 

ต่อได้ อาทิเช่น น้ำารดต้นไม้ น้ำา Flushing ชักโครกในห้องน้ำา และนำาไปใช้เป็นน้ำาหมุนเวียน

ในระบบ Wet Scrubber

• ลดการใช้น้ำาต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2565

เป้าหมาย
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3. การจัดการมลพิษและของเสีย
3.1 การควบคุมคุณภาพอากาศ

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการควบคุมคุณภาพอากาศ ในปี 2565

บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทาง

กฎหมายเท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมถึงมีการลงทุนเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนด้าน

ฝุ่น กลิ่น และเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบบำาบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง

กระบวนการผลิตบางจุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดข้อกังวลของชุมชน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดอยู่ใน เกณฑ์ดีกว่าค่ามาตรฐาน

ปริมาณการปล่อย NOx 

โรงงานรังสิต เท่ากับ 0.01 ppm 
ต่อตันการผลิต

โรงงานวังน้อย เท่ากับ 0 ppm 
(ยกเลิกการใช้ Boiler ที่ใช้
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล)

ปริมาณการปล่อย SOx 

โรงงานรังสิต เท่ากับ
0.03 ppm 
ต่อตันการผลิต

โรงงานวังน้อย เท่ากับ 

0 ppm (ยกเลิกการใช้ 
Boiler ที่ใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิล)

ไม่มี ข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
อากาศจากชุมชนใกล้เคียง
บริษัทฯ 

ไม่มี กรณีละเมิดกฎหมายและ
ข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่
มีนัยสำาคัญ

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHGs Emission Intensity)

โรงงานรังสิต เท่ากับ 1.40 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันการผลิต โดย
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน 
(ปี 2562)

5

ลดลง
ร้อยละ

โรงงานวังน้อย เท่ากับ 1.03 

 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อตันการผลิต ลดลงร้อยละ 23 

เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2561) 
23

ลดลง
ร้อยละ

โดยลดลงร้อยละ 2.90 

เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2562)
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ติดตั้งเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำา พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ 

บ่อเก็บน้ำา จำานวน 4 เครื่อง แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์  

รวม 1,200 วัตต์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำาบัดและลด

ปัญหากลิ่นในน้ำา รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เพื่อติดตามตรวจสอบสถานะและควบคุม 

การทำางานของระบบบำาบัดมลพิษทางอากาศ Wet Scrubber และระบบบำาบัดน้ำาเสีย แบบ Real-time

• ไม่พบข้อร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็นจากน้ำาในบ่อเก็บน้ำา 

• ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 3,066 หน่วย/ปี        

• ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ เรื อนกระจก ได้  1 . 5 3  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 145 ต้น

การบริหารจัดการ 

โครงการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ

โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
กังหันตีน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการนำาเทคโนโลยี Smart IT มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำาเนินงาน

• ติดตั้งระบบ SCADA  ในระบบบำาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจำานวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Wet Scrubber และระบบ

บำาบัดน้ำาเสีย

• สามารถนำาข้อมูลมาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน

โรงงานรังสิต
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ศึกษาดูงานโครงการผลิตไอน้ำาจากพลังงานชีวมวล เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2565 เพื่อนำามาพิจารณาวางแผนและพัฒนาโครงการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต และมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจก

ดำาเนินการปรับปรุงปล่องระบายอากาศ ของเครื่อง Dust Collector  

เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องตามกฎหมาย

ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของถุงกรอง ซึ่งแต่เดิมใช้วิธีการตรวจสอบ

ประจำาวันจาก Diff pressure gauge มาเป็นการใช้ Software ในการแสดง

ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ และทวนสอบย้อนหลัง รวมถึงสามารถตรวจวัด

ปริมาณฝุ่นรวมท่ีออกจากปล่องเคร่ือง Dust Collector ได้อย่าง Real-time 

โดยมีแผนที่จะขยายผลไปยังเครื่อง Dust Collector ตัวอื่นๆด้วย

ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำาบัดมลพิษทางอากาศ

ติดตั้งระบบ Dust monitoring ที่แผนก Mixing

• ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ควบคุมดีกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

• สามารถเฝ้าระวังและทราบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบบำาบัด

อากาศของเครื่อง Dust Collector ได้แบบ Real-time 

• อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการ

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

โรงงานวังน้อย
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ระบบบำาบัดอากาศโดยวิธีการแยกอนุภาคแบบ 

Electrostatic ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อทำาให้อนุภาค

ในอากาศหรือควันที่ถูกดูดเข้าเครื่องถูกชาร์จให้มี

ประจุไฟฟ้าเป็นบวก หลังจากนั้นอากาศจะผ่านแผ่น

ที่มีประจุไฟฟ้าลบหลาย ๆ ตัว อนุภาคที่ถูกชาร์จให้

เป็นบวกจะเกาะติดที่แผ่นซึ่งมีประจุลบ ส่วนน้ำามัน

จะหยดลงมาสู่ถังรับน้ำามัน ทำาให้ไม่สิ้นเปลืองไส้กรอง 

และสามารถกำาจัดละอองอนุภาคขนาดเล็กมากกว่า 

0.3 นาโนเมตร 

ติดตั้งเครื่อง Electrostatic Precipitator (ESP) 

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบโรงงาน (ร้อยละ) 

ประสิทธิภาพการบำาบัด/กำาจัดเพิ่มมากขึ้น สามารถกำาจัด

• ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น 87.9%

• ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) เพิ่มมากขึ้น 91% 

• ปริมาณละอองน้ำามัน (Oil Mist) เพิ่มมากขึ้น 80%

ผลการดำาเนินงาน

หมู่บ้าน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงงานรังสิต 91.48 -* 96

โรงงานวังน้อย - -* 97

เฉลี่ย 96.5

*หมายเหตุ: ปี 2564 ไม่มีการสำารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

• พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

บำาบัดมลพิษทางอากาศ

• ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop 

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน

โรงงาน และลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

• ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้าน 

สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

อากาศของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

• ไม่มีข้อร้องเรียน ประเด็นด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

แผนการดำาเนินงาน เป้าหมาย
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3.2 การบริหารจัดการของเสีย

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการบริหารจัดการของเสีย ในปี 2565

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด 631 ตัน ปริมาณของเสียไม่อันตราย

ยกเลิกการแจกถุงพลาสติก
ที่โรงอาหารบริษัทฯ

ไดร้บัการรบัรอง “การจดัการ
ของเสียภายในโรงงานตาม
หลัก 3Rs” จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นส่วนสำาคัญใน

การประกอบธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณการใช้แก้ว
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 
ลดลงร้อยละ 90 เทียบกับ
ปีก่อน

รายได้จากการขายของเสีย
อันตราย  323,700 บาท

ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัด
และขายไม่ได้  564  ตัน

ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัด
และขายได้ 67 ตัน

ปริมาณของเสียรีไซเคิล
ทั้งหมด 2,777 ตัน

ปริมาณของเสียรีไซเคิลที่
สามารถส่งขายได้ คิดเป็น
มูลค่า 878,301 บาท

ปริมาณของเสียทั้งหมด 

3,401 ตัน

58.4
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

เมื่อเทียบกับปี 2564
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บริษัทฯ ได้นำาหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เพื่อลดของเสียสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)  

เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการทำางาน ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของพนักงาน 

เพื่อให้มีของเสียที่น้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดการของเสียแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามศักยภาพใน

การใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำาเป็น (Reduce) การใช้ซ้ำา (Reuse) 

และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable) และการปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Reject) รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดของเสียในกระบวนการทำางาน เช่น ระบบ

อัตโนมัติที่ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต และการนำาโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยลดการใช้กระดาษและระยะเวลา 

ในกระบวนการทำางาน  

รายละเอียดการดำาเนินโครงการ 

1. จัดถังขยะรีไซเคิลครอบคลุมบริเวณโรงงาน

2. นำาขยะรี ไซเคิลที่ ได้ ไปขายให้กับผู้ รับซื้อ 

ขยะรีไซเคิล

3. นำาเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับ 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

• บ้านเด็กอ่อนรังสิต คลองห้า จ. ปทุมธานี

• บ้านพักคนชรา คลองหก จ. ปทุมธานี

• โรงพยาบาลราชวิถี 

• อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนตำ าบลลำ า ไทร  

จ. พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้งดการดำาเนินโครงการ

ขยะบุญเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

การบริหารจัดการ

1. โครงการขยะบุญ 

2. การนำาขยะเศษอาหารจากโรงอาหาร
ของบริษัทฯ ไปขายเป็นอาหารสัตว์ 

4. เศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

5. สำาหรับการกำาจัดส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

3. โครงการงดแจกถุงพลาสติกที่โรง
อาหารของบริษัทฯ และรณรงค์การใช้
ถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 

บริษัทฯ นำาไปจำาหน่ายต่อเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 

ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ตลอดจน

เศษยางบางส่วนได้ถูกนำาไปผลิตแผ่นยางปูพื้น (Vi-Pafe) 

ภายใต้แบรนด์ไออาร์ซี รวมถึงจำาหน่ายต่อให้กับโรงงาน

แปรรูปเศษยาง เพื่อนำาไปผลิตยางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่ง

ในกระบวนการ 3Rs ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจน

สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

• ขยะอันตราย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน/ 

บริษัทที่มีมาตรฐานการดำาเนินการและได้รับใบอนุญาต

ให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นผู้

ให้บริการบำาบัด/ กำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

เป็นผู้ดำาเนินงาน 

• ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการขายให้

กับหน่วยงาน/ บริษัท ที่รับซื้อ เพื่อนำาไปรีไซเคิลต่อไป 

• ขยะทั่วไป บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้เทศบาลและบริษัท 

รับกำาจัดขยะมูลฝอยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการ
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บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 เชน่ หนา้กากอนามยัทางการแพทย ์ชดุตรวจ Antigen 

Test Kit (ATK) เนื่องจากมูลฝอยเหล่านี้ จำาเป็นต้องได้รับการจัดการอย่าง 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค รวมถึงเพื่อ 

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำาหนดจุดทิ้งขยะ

เฉพาะสำาหรับขยะติดเชื้อดังกล่าว 

• รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภททั้งขยะทั่วไปและ

ขยะรีไซเคิล เพื่อนำาขยะรีไซเคิลที่ได้ไปเข้าร่วม

โครงการขยะบุญ

• ยกเลิกการพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิงทุกประเภท

• ลดปริมาณการใช้ (Reduce) ≥ 1%

• นำามาใช้ซ้ำา (Reuse)  ≥ 0.5%

• นำากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ≥ 92%

• นำาของเสียไปฝังกลบ (Landfill) = 0

แผนการดำาเนินงานปี 2566 

เป้าหมาย

ไม่มีเหตุการณ์
หกรั่วไหลของสารเคมี
หรือก๊าซ LPG เป็นระยะ
เวลา 6 ปี ติดต่อกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หกรั่วไหล

ที่มีนัยสำาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอีกทั้งเพื่อ

เสริมความเชื่อมั่นของธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยใน 

ทุกกระบวนการทำางาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของ 

บริษัทฯ ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี โดยมีแนวปฏิบัติและมาตรการ

ในการเตรียมพร้อมในกรณีสารเคมีรั่วไหล รวมถึงมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหล และสามารถแก้ไขสถานการณ์

เฉพาะหน้าได้ 

ผลการดำาเนินงานด้านการป้องกันและจัดการการรั่วไหล ในปี 2565

4. การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
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บริษัทฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำาทุกปี เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จึงสามารถแก้ไขสถานการณ์ และระงับเหตุได้ทันท่วงที โดยแผนโต้ตอบฉุกเฉินมีจำานวน 5 แผนดังต่อไปนี้ 

การบริหารจัดการ

แผนป้องกัน
ระงับอัคคีภัย

แผนโต้ตอบเหตุ
ฉุกเฉินกรณี 
น้ำาท่วม

แผนโต้ตอบฉุกเฉิน
กรณีเหตุหม้อ 
ไอน้ำาระเบิด

แผนโต้ตอบ
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีหก 
รั่วไหล

แผนโต้ตอบเหตุ
ฉุกเฉินกรณี
เกิดเหตุการณ์ 
LPG รั่วไหล 

1

2 4

3 5

บริษัทฯ มีการจัดการอบรมทบทวนความรู้เรื่องการปฏิบัติ

งานกับสารเคมี การปฏิบัติงานในห้องเก็บสารเคมี รวมถึง 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นกรณีพบเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

การปรับปรุงพื้นที่ เก็บสารเคมีภายในบริษัท เพื่อป้องกัน

เหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหลออกนอกขอบเขตที่กั้น และ

สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำาหนด

• ฝึกซ้อมแผนอพยพและอบรมพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• มีการประเมินความเสี่ยงกิจกรรม หรือกระบวนการผลิต

ใหม่ๆ เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มเติมมาตรการที่จำาเป็น

เมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงสู่รางระบายและแหล่งน้ำา

ตามธรรมชาติ รวมถึงการขยายพื้นที่ หรือภาชนะรองรับ

ขั้นที่ 2 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

แผนการดำาเนินงานในอนาคต

ไม่เกิดการรั่วไหล ที่นัยสำาคัญ

ของน้ำามันและสารเคมี ตลอด

ระยะเวลาการดำาเนินงาน

เป้าหมาย
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ไออาร์ซีมีความมั่นใจว่าพนักงานทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่องค์กรไออาร์ซีนั้น ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้อนรับบุคลากรทุกเชื้อ

ชาติ ศาสนา เพศ วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับ

ทักษะและประสบการณ์ทำางานที่ต้องสอดคล้องกับตำาแหน่งงาน รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ไปเรื่อยๆพร้อมกับการขยายเติบโตขององค์กร จึงได้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติและนโยบายในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายต่อต้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล เช่น ไม่ใช้ 

แรงงานเดก็ การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมโดยไมแ่บง่แยกเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม เปน็ตน้ เพือ่ตอบสนองตอ่เปา้หมาย 

ความยั่งยืนในระดับโลก (SDGs) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ไออาร์ซีจึงมีการกำาหนดโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศและระดับสากล เช่น หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding  

Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) ซึ่งไออาร์ซีได้ร่วมลงนาม “แสดงเจตจำานงในหลักการ

ว่าด้วยการเสริมสร้างพลังของผู้หญิง” (Women’s Empowerment Principles: “WEPs”, “WEPs Signatories”)  

ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (“UN Women”) 

เพื่อมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสูงสุดของทุกเพศ ให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพที่

ตนเองมีอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงคู่ค้ามีการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง 

รอบด้านอีกด้วย

2. ด้านการดูแลพนักงานและบุคลากร

เพื่อเป็นแรงผลักดันและตอบแทนพนักงานไออาร์ซี เราได้จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทุก

ระดับ ด้วยความเป็นธรรม พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึงต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอื่นบนพื้นฐานของ 

ความเสมอภาคและเปน็ธรรมตามหลกัสทิธมินษุยชน เชน่ การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการไมใ่ชแ้รงงานเดก็ การไมเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ 

แรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้รับ 

การแตง่ตัง้โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการรบัโทษทางวนิยัจากการพจิารณาทีส่จุรติใจ อา้งองิถงึความรู ้ความสามารถ  

และความเหมาะสมของตัวพนักงาน โดยสำารวจและเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน ตลอดจนคำานึงถึงผลกระทบของสภาวะ

การครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของเราจะได้รับผลตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 

ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสและผลักดันให้พนักงานได้รับการปรับเลื่อนขั้นตำาแหน่ง 

พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยประเมินขอบเขตตามตำาแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ไออาร์ซียังเล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน จึงจัดตั้งหน่วยงานให้คำาปรึกษากับบุคลากร 

เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือปรึกษาหารือ เพิ่มมุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้านมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี

มุมบริการให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาหรือ HR CLINIC สำาหรับดูแลและบริการบุคลากร เพื่อบรรเทาปัญหาในหลายๆ 

ด้านที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในอนาคต
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3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ไออาร์ซีให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจ

หลักที่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล  

(Attribute) เพื่อที่พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องไปกับวันฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่ม

ตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาเป็นสมาชิกไออาร์ซี ซึ่งก็คือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ใน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านสำาคัญๆ  

ขององค์กร เช่น ความปลอดภัย โดยสมาชิกใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบัติด้วยระบบจำาลอง (Simulation) 

เพราะบริษัทฯ คำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ สมาชิกใหม่ต้องตระหนักและเข้าใจระบบการทำางาน 

พื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน จากนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะติดตาม

ประเมินผลการทำางาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการทำางานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต 

และประเมินประสิทธิภาพการทำางานและการปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่ทุกระดับ

ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน

งานที่ทำามากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับ 

ความเจริญสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำางานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากร

จะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทำางาน เพื่อบรรลุถึงผล

สำาเร็จขององค์กร

4. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจการโดยคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน คปอ. สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐานใน 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้

กำาหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

เรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพ

แวดล้อมใน การทำางานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้ 

แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน 

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน

5. ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ไออาร์ซี เคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงเวลา หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ  

ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอใน

การตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิด 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกประเด็นที่สำาคัญคือการรักษาความลับ

ของลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ ไมม่กีารนำาขอ้มลูใดๆ ไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ ยิง่ไปกวา่นัน้ บรษิทัฯ  

ได้ทำาการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบตลอดจนช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน 

เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและสรุป

ข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาการต่อไป
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ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็น 1 ใน 7 นโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำาหนด ซึ่งจะนำาพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย

6. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทฯ กำาหนดกรอบการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ควบคู่ไป

พร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและชุมชน ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 

โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้ร่วมกันกำาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี้

‘IRC’ พัฒนาความรู้และทักษะการทำางาน มีคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร 

‘รอบรัว้ รอบบา้น’ มีความสัมพันธ์ที่ดี และสานสัมพันธ์กิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย

‘ประเทศชาติ/ ชุมชน’ ส่งเสริมการพัฒนา และช่วยแก้ไขปัญหา

ของประเทศบนจุดแข็งของบริษัทฯ ผลักดันให้เกิดการสร้าง

คุณค่าร่วมกันให้กับสังคม (Share Value) และกิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise)

‘ระดับสากล’ บริษัทฯ มีกรอบการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) เช่น การลดภาวะ

โลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

IRC
    

รอบรั้ว รอบบ้าน

   ป
ระเทศชาติ/ ชุมชน     

      
   ระดับสากล

ให้อยู่ในระดับที่แข่งขัน

ได้ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้า

ตั้งไว้

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ในการจัดส่งที่

ลูกค้าตั้งไว้

การบริการที่สัมฤทธิ์ผล

อย่างดีที่สุดต่อลูกค้า

ตลอดเวลา

ราคา/ต้นทุน คุณภาพ การจัดส่ง การบริการ/
การแก้ไขปญหา
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3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

จากนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ 

บริษัทฯ จึงดำาเนินการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสังกัดหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสายปฎิบัติการและหน่วยงาน 

สายสนับสนุน เพื่อยกระดับการผลิตให้มีความทันสมัยและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดถึงลูกค้า  

ส่งผลให้อัตราพนักงานเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการพัฒนาเครื่องจักรในการทำางานที่ทันสมัย มีความแม่นยำาใน

การดำาเนินงานมากขึ้น จึงมีปรับใช้เครื่องจักรในการทำางานแทนพนักงานในสายปฏิบัติงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มีพนักงานรวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

สัดส่วนพนักงานทั้งหมดประจำาปี 2565 (ราย)

ระดับอายุพนักงาน

1,319 คน

830 คน

489 คน

  ร้อยละ63

ร้อยละ 37

ฝ่ายบริหารและควบคุม

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

สายธุรกิจ

0

100

200

300

400

500

600

127

563

491

117

21

คน

Baby Boomer 
(มากกว่า 56 ปี)

Gen X 
(41-56 ปี)

Gen Y 
(25-40 ปี)

29 คน 644 คน

634 คน

Gen Z 
(น้อยกว่า 24 ปี)

12 คน

49%48%

2%1%
ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ
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สัดส่วนพนักงานประจำาปี 2565 (ราย) แบ่งตามระดับงาน

พนักงาน ผู้ชำานาญการ

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่สำานักงาน ผู้บริหารระดับสูง

หัวหน้าส่วน

802 คน 9 คน

190 คน 49 คน

35 คน 4 คน

230 คน

ร้อยละ 61
ร้อยละ 14

ร้อยละ 3

ร้อยละ 17
ร้อยละ 1 ร้อยละ 4

หมายเหตุ: ในจำานวนพนักงานไม่พิการ 1,314 คน บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการจำานวน 5 คน และมีการจัดส่งเสริมอาชีพ
ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำานวน 7 คน ครบตามที่กฎหมายกำาหนด

อัตราพนักงาน
เข้าใหม่ 

4.1%
ปี 2563

2.8%
ปี 2564

6.1%
ปี  2565
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1. ด้านการดูแลพนักงานและบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

ไม่มีกรณีที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา

สิทธิแรงงาน

ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและ 

เท่าเทียม และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำาหรับพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษา

หารือกับสหภาพอย่างเป็นประจำา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบ

ด้วยกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง เพื่อทำาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับ

ตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานอย่างเหมาะสม

สวัสดิการในรูปเงิน

นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานโดยตรงแล้วนั้น ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน 

โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร 

และการสมรส เป็นต้น

• ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เราเปิดโอกาสให้พนักงานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดยอัตรา 

การสะสมรวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเริ่มตั้งแต่ 3% จนถึง 6% เพิ่มขึ้นตามอายุงานที่บริษัทฯ กำาหนด 

• ค่ารักษาพยาบาลของตัวพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร 

• เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานในกรณีเสียชีวิต การคลอดบุตร การสมรส

• ประกันชีวิต

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

ไออาร์ซีให้ความสำาคัญต่อสุขภาพกายที่แข็งแรงซึ่งนำาไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ 

ดังต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี ศนูยต์รวจสขุภาพ หอ้งพยาบาล โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัแพทย์

ดูแลรักษาและให้คำาปรึกษาแก่พนักงาน
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ โรงอาหารถูกสุขอนามัย ราคาย่อมเยา

สวัสดิการด้านอื่นๆ

• เครื่องแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจัดชุดและรองเท้า

เซฟตี้ให้แก่พนักงานเป็นประจำาทุกปี

• รถรับส่งพนักงาน

• ห้องพักผ่อนและห้องอินเตอร์เน็ต

• สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี

• กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party 

การดูแลพนักงาน

ไออาร์ซีเล็งเห็นความสำาคัญกับบุคลากรไปพร้อมกับการส่งเสริมกิจกรรมและการดูแลสวัสดิการที่ดีเสมอมา โดยเป้าหมาย

ในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำาคัญต่อการดูแลให้คำาปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น ทั้งด้านการทำางานและการ

ดำาเนินชีวิต เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม IRC

โรงยิมและห้องออกกำาลังกาย

การประเมินความความพึงพอใจของ

บุคลากร

บริษัทฯ ได้ทำาการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรเป็นประจำาทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี

ตอ่การทำางานรวมทัง้ความผกูพนัของบคุลากร

ที่มีต่อองค์กร และนำาผลการประเมินมา 

ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหาร

งานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ  

ตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความผาสุก

ของบุคลากรต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของและอัตรา
การลาออกของบุคลากรประจำาปี 2565

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อภาพรวม
องค์กร 92%
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แผนการดำาเนินงานในการเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน 

บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ (Employees  

Engagement)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร องค์กรใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี โดยดำาเนินการผ่าน

โครงการต่าง ๆ เช่น

1) เพิ่มช่องทางการรับฟังและปรึกษาปัญหา ผ่านการบริการห้อง HR CLINIC สำาหรับดูแลและบริการบุคลากร ในพื้นที่

สำานักงานใหญ่และสาขาวังน้อยเพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือปรึกษาหารือ เพื่อเพิ่มมุมมองและ

ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้านมากยิ่งขึ้น 

2) จัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงาน

3) เสริมสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

การพัฒนาศักยภาพพนักงานและบุคลากร

ในด้านการผลักดันศักยภาพพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำางานเป็นมาตรฐาน 

ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำางานตลอดเวลา 

อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อน 

ของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำางาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหา

ข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ทำาให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการทำางานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะนำาไปคัดเลือก

หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน 

(In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำางานและการเลื่อนตำาแหน่ง การอบรมภายนอก (Off-House 

Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำาแหน่ง และการฝึกอบรมหน้างาน (on the job training) การเรียนรู้

งานโดยครูฝึก (Trainer) เป็นการสอนงานแบบใกล้ชิดตั้งแต่พนักงานเริ่มงาน จนผ่านทดลองงาน การสังเกตการทำางาน

ของพนักงานที่มีความชำานาญและลงมือปฏิบัติจริง โดยให้พนักงานมีทักษะตามที่กำาหนดเป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบ

คุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015)

ในปัจจุบัน เกิด Digital Transformation อย่างรวดเร็ว ในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 

การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนทักษะใหม่ที่จำาเป็น

ในการทำางานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และ

พัฒนาทักษะเดิมได้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-Skill)  

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  

ความสามารถเพิ่มขึ้น

ในปี  2565 บริษัทปฏิบัติตามกลยุทธ์สำ าหรับการยกระดับ 

ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องตามทิศทางการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

การพัฒนาพนักงานด้านการเป็นผู้นำา และการพัฒนาทักษะด้านอื่น 

ๆ โดยบริษัทฯ จัดการอบรมหลายรูปแบบ ได้แก่ สัมมนา (Work-

shop) ห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) และการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติ เป็นต้น โดยชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่  35.13 

ชั่วโมง/คน/ปี และจำานวนพนักงานที่ได้รับการอบรมอยู่ที่ 1,373 คน
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ชื่อโครงการ จำานวนพนักงานที่เข้าร่วม

ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) 33 คน

ISO 9001-2015 Requirement & 9001-2015 Internal Auditor 26 คน

การสร้างจิตสำานึกรักษ์พลังงาน ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 

Online Live-streaming

48 คน

การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ และ Stacker อย่างปลอดภัย 18 คน

การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน Autonomous Maintenance 11 คน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 470 คน

PDPA  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1622 คน

การสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 53 คน

ISO 9001 : 2015 & IATF 16949 : 2016 Requirement 

& Internal Audit & Core Tools

33 คน

5S Basic  Knowledge and  Audit 28 คน

TPS Step for Simulation Practice 20 คน

Total Productive Maintenance : TPM 40 คน

โครงการพัฒนาบุคลากรในปี 2565

จำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงาน 
(แบ่งตามระดับพนักงาน)

ผู้จัดการ หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน/
พนักงานทักษะ
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เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร

ตารางแสดงแสดงสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน การเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ของพนักงานบริษัทฯ

มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ดีและมีพฤติกรรม 

ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพร้อมในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ให้มีที่ทักษะหลากหลาย (Multi Skill) ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคม

ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ

1) บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติตามมาตรฐาน

กรอบสมรรถนะ

2) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมค่านิยมหลักขององค์กร

3) บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ในปีบัญชี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นจำานวน

เงินทั้งสิ้น 814.29 บาท โดยสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง และสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำานวนพนักงานทั้งหมด ดังนี้ 

บริษัท

สัดส่วนค่าตอบแทน
พนักงานชายต่อ
พนักงานหญิง 

จำานวนและสัดส่วน
พนักงานที่เข้าร่วม

กองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพ  

(คน, ร้อยละ)

จำานวนและสัดส่วน
พนักงานที่เข้าร่วม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำาหรับพนักงาน  

(คน, ร้อยละ)

บมจ.อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)

 1.12 : 1 1,151 คน 686 คน 

บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช - 113 คน 54 คน 

บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง - 21 คน 18 คน 

92%

96.58%

100%

46.15%

85.71%

55%
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ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย 

แผนการดำาเนินงานในปี 2565 มีความยากลำาบากในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ มีการปรับปรุงวิธีการทำางาน โดยใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

ผ่านทาง Online เข้ามาช่วย เช่นการอบรมทบทวนความปลอดภัยผ่านการ Scan QR code, การจัดกิจกรรม Safety 

Talk ในรูปแบบ VDO โดยเปิดประชาสัมพันธ์บนโรงอาหาร พื้นที่พักผ่อนของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารผ่านทาง 

ช่องทาง Line@IRCgogreen เป็นต้น

1. Safety Day 

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยใน

การทำางาน โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบปกติตาม

มาตรการ New normal และการจัดกิจกรรม 

Online ดังนี้

• การประกวดคำาขวัญความปลอดภัย 

• การประกวดบอร์ดความปลอดภัย 

• การเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์และ 

ตอบคำาถามชิงรางวัล

2. Safety and Environment Activity week 

จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานสามารถ 

นำาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทั่วไปและในการทำางาน การขับขี่

จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ได้แก่ กิจกรรมวัฒนธรรมสีเขียว 

IRCT Green Culture

จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ท ค นิ ค ก า ร

ประหยัดพลังงานในสำานักงาน

และกระบวนการผลิต รวมถึง 

การประชาสัมพันธ์กิ จกรรม

และเชิญร่วมกิจกรรมผ่าน Line  

Official Account

ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม Carbon neutral และพลังงาน
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3. Safety Talk (Monthly) 

จัดขึ้ น เพื่ อสื่ อสารข้อมูลข่ าวสาร รวมถึ งสร้ าง 

ความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

โดยเริ่มจากการแจ้งชั่วโมงการทำางานของพนักงาน

ที่ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียเวลาทำางาน ต่อด้วย 

“สารจากผู้บริหาร” ที่ทางทีมผู้บริหารสื่อสารประจำา

เดือนและเน้นย้ำาเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงาน  

และหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง

ข้อมูลข่าวสารประจำาเดือน

4. การตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความปลอดภัยของเครื่องจักรก่อนที่ 

จะให้พนักงานปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ประกอบด้วย การจัดตั้งทีมงาน

ตรวจประเมิน ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องจักร ดำาเนินการปรับปรุง

แก้ไข ติด Tag ยืนยันผลการแก้ไข และอนุญาตให้ใช้งานเครื่องจักรได้ 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญในการตรวจสอบการดำาเนินการ 

ด้านความปลอดภัยของแต่ละแผนก ผ่านกิจกรรม Top Management 

Patrol โดยมีการตรวจสอบท่ัวท้ังโรงงานเป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละ  

1 คร้ัง

5. การเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน

ไออาร์ซี ให้ความสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อม 

ต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ  

การตรวจสอบและบำารุงรักษาอุปกรณ์ระงับเหตุ 

เพลิงไหม้  รวมถึงมีการเดินตรวจความปลอดภัย 

ทางไกล (Live Safety Patrol) เพื่อตรวจสอบและเสริม 

ความมั่นใจในระบบการจัดการรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ของบริษัท

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำาปี
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7. กิจกรรม Risk Management Activity 

โดยดำา เนินกิจกรรมและจัดทำาแผนความต่อ

เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)  

รวมถึงการฝึกซ้อมแผนและทบทวนปีละ 1 ครั้ง  

เพื่ อสร้ า งความ เชื่ อมั่ น ให้ กั บกลุ่ มลู กค้ า ใน 

การตอบโต้  และรับมือ เมื่ อ เกิด เหตุฉุ ก เฉิน  

เพื่อป้องกันไม่ให้การดำาเนินธุรกิจของเราหยุดชะงัก 

โดยในปีนี้เน้นการฝึกซ้อมการตอบโต้กรณี Logistic 

breakdown

การจัดการแข่งขันทีมดับเพลิง 

ฝึกซ้อมตอบโต้สารเคมีหกรั่วไหล

6. กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) 

ไออาร์ซี ให้ความสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ การตรวจสอบ 

และบำารุงรักษาอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงมีการเดินตรวจความปลอดภัยทางไกล (Live Safety Patrol)  

เพื่อตรวจสอบและเสริมความมั่นใจในระบบการจัดการรองรับเหตุฉุกเฉินของบริษัท

เพื่อเตรียมความพร้อมทีมดับเพลิงใน

การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ 

เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ 

ทีมดับเพลิงด้วย

การฝึกซ้อมแผน BCP และทบทวนแผนประจำาปี
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8.  กิจกรรม Safety shop floor management (S-SFM)

9. กิจกรรม TCC (Toyota Co-Operation Club) Safety Activity

เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย และเป็น Assistant task force โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

งานด้านความปลอดภัยในกลุ่ม Suppliers ของ TOYOTA โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้ความรู้ ให้คำาปรึกษา ตรวจสอบ 

ติดตามการแก้ไข กับสมาชิกจำานวน 4 บริษัท และประเมินผลภายใต้เป้าหมาย Zero Accident

10. การจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” 

ในช่วงวันหยุดยาวของบริษัท

เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

หน้างาน เพื่อเป็นการกำากับและควบคุมการทำางาน

ด้วยความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อกำาหนด

ทั้งหมด 22 หัวข้อที่ต้องปฏิบัติตาม รวมไปถึงการสร้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ระดับ 1,2,3 และ 4 

(Safety expertise Level 1,2,3,4) ประจำาแต่ละแผนก 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม Safety 

shop floor management (S-SFM) และสามารถนำา

ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

11. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ด้วยความร่วมมือกับทาง Honda ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
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12. การดำาเนินการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

13. การจัดอบรม Safety Simulation Room

การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ที่ดีในสถานที่ทำางาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 

อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Safety Simulation Room 

โดยการจำาลองการปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งให้พนักงานได้ทดลอง

ปฏิบัติจริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า (KY Ability) และข้อควร

ระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะนั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 

กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มหัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน และกลุ่มพนักงาน 

เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ  

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

โรงงานวังน้อย

2,952,680 ชั่วโมง

2,363,316 ชั่วโมง

โรงงานรังสิต

ชั่วโมงการทำางานของพนักงานที่ ไม่มี 

การบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียเวลาทำางาน 

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัท สถิติ 
การเจ็บป่วย
เนื่องจาก 

การปฏิบัติงาน

สถิติ
อุบัติเหตุ 

ไม่ร้ายแรง

สถิติอุบัติเหตุ
ร้ายแรง

ถึงแก่ชีวิต

บมจ. อีโนเว 

รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) 

0 9 0

บจ. ไออาร์ซี 

(เอเซีย) รีเสิร์ซ 

0 0 0

บจ. คินโนะ 

โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

0 0 0

เป้าหมาย ปี 2566

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี 2566 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุจากการทำางาน  

โดยตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจะต้องเป็นศูนย์

ไออาร์ซี เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน

โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มี

การดำาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตน 

ของพนักงานในยุค New normal

2. การฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

3. การใช้เครื่องผลิต Ozone เพื่อฆ่าเชื้อในบริเวณสถานที่ทำางาน
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ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ไออาร์ซี ให้ความสำาคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำาเนินกิจการไปได้ 

อย่างยั่งยืนทั้งนี้ ไออาร์ซี ได้มุ่งเน้นถึงความสำาคัญของลูกค้า รวมไป

ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ว่าจะต้อง

มีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็น

ไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ
บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการร่วมส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 เช่น การมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ให้กับกลุ่มลูกค้า รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หมวกคลุมพลาสติก ให้กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการ

สัญจรจำานวนมาก เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

สังคมอื่นๆ เช่น สนับสนุนโครงการ

แข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า 

อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เป็นต้น 

คุณภาพเป็นหนึ่ง 
ส่งของถึงตรงเวลา 

ลูกค้าพึงพอใจ

คุณภาพที่ไว้ใจได้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไออาร์ซียึดมั่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจของไออาร์ซี  

เป็นธุรกิจที่ต้องผลิตสินค้าจำานวนมาก (Mass Production) ซึ่งต้องแข่งกับเวลา และลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร 

(Business to Business: B2B) ที่ต้องการมั่นใจในมาตรฐานการดำาเนินงานและการควบคุมคุณภาพสินค้า ไออาร์ซีจึง

ให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างมาก
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การระบุประเด็นสำาคัญและประเด็นที่มีความกังวล 
ไออาร์ซีมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ในอนาคต  

และมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำาลังเติบโต  

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับศูนย์ และมีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้าในทุกๆ เดือน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015, และ 

ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึงระเบียบจำากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances 2: RoHS2*) ที่ได้มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งใน

ปัจจุบันไออาร์ซีผ่านมาตรฐานการควบคุมนี้เรียบร้อยแล้ว 

การให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง และการให้บริการหลังการขาย  

เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค 

การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำาการจัดเก็บ รวบรวม นำาไปใช้ 

เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อใช้ในการรับบริการและซื้อสินค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และให้ 

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า โดยได้ประกาศนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพือ่ทีจ่ะทำาใหแ้นใ่จไดว้า่ บรษิทัฯ มกีารดำาเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้าและผู้บริโภค ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ  

การผลิต ไปจนถึงการให้บริการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ไออาร์ซีได้จัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า 

การขนส่งสินค้า และการให้บริการ โดยแบบสำารวจดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ประกอบด้วย

1. ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของสินค้า

2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้า

3. ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดลำาดับของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ

4. ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องของจำานวนสินค้า และเอกสารการจัดส่งสินค้า 

มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

5. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและการสือ่สาร ความครบถว้นและถกูตอ้งของการสัง่ซือ้สนิคา้ การประสานงาน รวมทัง้ 

การให้บริการหลังการขาย

การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

นโยบายและแผนการพัฒนา
ความพึงพอใจของลูกค้า1

2 การกำาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
ในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

3 การจัดการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียน

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเป็นการดำาเนิน

ธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าเรามิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาสังคมภายในองค์กรเท่านั้น  

แต่ยังรวมถึงการพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรด้วยเพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในปี 2565 เราได้มีการดำาเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบการดำาเนินงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  

สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นที่สังคมให้ความสำาคัญ  

ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง  

และภัยพิบัติ นำามาวิเคราะห์เพื่อสร้างกรอบการดำาเนินงานที่ตรงตามพันธะสัญญาของบริษัทฯ ผ่าน 8 โครงการหลักของ

บริษัทดังนี้
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1. โครงการ Supply Chain Development 
เป็นโครงการเพื่อมุ่งพัฒนา ผู้รับเหมาช่วงอบยาง และผู้ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบการผลิตประเภทเหล็ก (Maker) ทั้งหมด 

15 บริษัท ให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจและแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำางาน 

ซึ่งในปี 2565 ได้ มีการ Kick off การดำาเนินโครงการ SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT หลังจากไม่สามารถดำาเนิน

โครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 

2. โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย  

จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะเน้นฝึกอาชีพให้ 

ผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัง 

พ้นโทษ ตลอดจนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่นำาไป

สู่การหวนกลับเข้าสู่วงจรของสิ่งผิดกฎหมายอีก

เป้าหมาย ปี 2566 แผนการดำาเนินงานปี 2566:  

กลุ่มบริษัท Supply Chain (15 

บริษัท) เข้าร่วมกิจกรรม Supply 

Chain Development คิดเป็น 

ร้อยละ 100

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการดำาเนินงาน 

การตรวจประเมิน และปรับปรุงแบบ

เป็นวงล้อ PDCA แบบต่อเนื่อง

ไออาร์ซี นำาโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการ

ใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานบำาบัดหญิง 

คลองห้า ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ภายใต้ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ในปี 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปดำาเนินการอบรม

การทำางาน (On the job training) ได้ในสถานประกอบการ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดของกรมราชทัณฑ์ จึงมีการประสาน

งานทางระบบออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ผู้คุมของกรมราชทัณฑ์ และมีการประเมินด้วยระบบเอกสาร เพื่อติดตามการดำาเนิน

งาน เช่น ความปลอดภัยในการทำางาน การทำา 5ส จิตวิญญาณด้านคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น

“สร้างคนดี
คืนสู่สังคม”

บริษัทฯ ได้มอบเครื่องปรับอากาศให้กับทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 

การฝึกอบรมผู้ต้องขัง รวมถึงส่งกำาลังใจให้กับผู้ต้องขังและผู้คุมที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงาน 6 อย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566 

จำานวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตร ได้แก่ ผู้คุมจำานวน 6 คน

จัดการอบรมหลักสูตรโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัตงานทั้งใน

ทางปฏบัติ และทฤษฎีงานในด้านความปลอดภัย (Safety) 5 ส. การสร้างจิตสำานึกด้านคุณภาพ 

(Quality Awareness) การปฏิบัติตามมาตรฐาน (Work Instruction) และการปรับปรุงขั้นตอน

การปฏิบัติงาน (Kaizen) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักธรรมะ ให้มีหิริโอตัปปะ ความละอายและ

เกรงกลัวต่อบาปเป็นหลักคอยเตือนจิตใจ เพื่อออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและไม่กระทำาผิดอีก 

3. โครงการสวนยางสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง

IRC ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบ ISO 9001 สำาหรับกระบวนการผลิตยาง

แผ่นรมควันให้มีมาตรฐานสากล และลดความแปรปรวนของคุณสมบัติ

ยางแผ่นรมควัน และสามารถสอบกลับได้ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 

9001 โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และดำาเนินงานพัฒนา

ระบบการดำาเนินงานและมาตรฐานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งป ี

2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการ Kick-off โครงการ “สวนยางยั่งยืนตาม

มาตรฐานสากล PEFC”  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม

ให้ยั่งยืนและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าสู่มาตรฐานการรับรองระดับโลก 

สำาหรับปี 2565 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนการดำาเนินงานตามมาตรฐาน 

พร้อมจัดทำาเอกสารคู่มือสวนป่ายั่งยืน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติและ

ดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับการรับรองสวนยางยั่งยืน 

มาตรฐาน มอก. 14061 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่ง

เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนและสนองต่อ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) และมาตรการในยับยั้งการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศของโลก (Climate Change Mitigation) และเพื่อส่งต่อสู่ 

ห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่ายั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ฯ ยังได้พัฒนานวัตกรรมการผลิตเป็นรูปแบบ Automation ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มกำาลัง 

การผลิตและปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปรับ 

เครื่องรมควันยางที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทยและบริษัท ฟ้าไทย อะกริคัลเจอรัล โปรเซสซิ่ง  

อินดัสตรี จำากัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหกรณ์ฯ ในการยกระดับมาตรฐานในการดำาเนินงาน     
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เป้าหมาย ปี 2566

เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

1. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา 

ของน้ำายางได้มากกว่า 90%

2. รักษาจำ านวนสมาชิกสหกรณ์

กองทุนสวนยางคลองปางมากกว่า 

270 ราย (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 

มีจำานวน 280 ราย)  

จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม  

ใน 4 จังหวัด ของประเทศไทย

สร้ างความรู้ ความเข้ า ในเรื่ อ ง

กฎหมายจราจรและการใช้ รถ

จั ก รย านยนต์ อย่ า งปลอดภั ย  

ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและ

การบำารุงรักษารถจักรยานยนต์

เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียน

ต่างๆ

1. ติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 

2. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตน้ำายาง 

3. ลงพื้ นที่ เ ยี่ ยม เยี ยน เพื่ อสร้ า ง 

ความสัมพันธ์กับสมาชิกสหกรณ์

คลองปาง 

4. SAFE RIDE (IRC CARE)

โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการบำารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ใน 4 ภาค 

ทั่วประเทศไทย โดยในปี 2565 เนื่องด้วยข้อจำากัดในการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล

ให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางไปให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งหมด 1 จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี
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5. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล

เป็นโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถอำานวยความสะดวก

และบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ งแจกน้ำาดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ 

ที่ เดินทางผ่านเส้นทางบริ เวณทางหลวงวังน้อยและ

สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ

ประชาชน ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์

เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ ศาลากลาง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ตำารวจทางหลวง ร่วมทั้งติดป้ายรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย  

มอบน้ำาดื่มผู้เดินทางสัญจร 

เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

เทศกาลปีใหม่

เทศกาลสงกรานต์

ร่ ว ม จั ด โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ ขั บ ขี่

ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล ปีละ 2 ครั้ง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

ของทุกปี

ส่ ง เ สริ มการขับขี่ ปลอดภั ยช่ ว ง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในช่วง 

7 วัน อันตราย
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6. ENVIRONMENT

โครงการ ENVIRONMENT เป็นโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 

บริษัทฯ และมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของการเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรเองออกสู่ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและ

พันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย ตามเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

คุณคณิน เหล่าจินดา เข้าร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ MOU “การผลิต การบริโภค การบริการ 

การลดใช้พลังงาน การลดของเสีย การลดก๊าซเรือน

กระจก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน” ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต

รณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรม 

Safety talk, ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อสารบนโรงอาหาร 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ และผ่านช่องทาง Line@IRCGoGreen 

เป็นต้น

ส่งเสริมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสัมมนา 

• การเตรียมความพร้อมด้านคาร์บอนเครดิต Post-COP 26 และ 

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

• กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero: โอกาส

และความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ

หมุนเวียน”

เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

1. ได้รับรางวัล 3Rs Awards (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

2. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 3% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2562)

3. ใบรับรอง Carbon Footprint for Organization : CFO

1. ลงทุนโครงการเพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดจน  

Carbon Footprint

2. การส่งเสริมการจัดการระบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อขอข้ึนทะเบียนกับองค์การบริหาร 

ก๊าซเรือนกระจก: อบก.

3. การส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมระบบ 3Rs และลดของเสียสู่การฝังกลบ (zero waste to landfill)

5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
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7. กิจกรรมกับชุมชน

เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านใกล้

เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย โครงการดูแลกลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสียรอบรั้ว รอบบ้าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน การบริจาคและทำาบุญตาม

เทศกาลและวันสำาคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและสิ่งของ 

แก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ

มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กประจำาปี 2565 ให้แก่ชุมชนรอบๆ 

โรงงาน

มอบยางรถจักรยานยนต์ให้กับ สภ. ธัญบุรีและสภ. 

ประตูน้ำาจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้กับยางรถจักรยานยนต์

ของสายตรวจ

มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ ให้กับชุมชน 

รอบข้างโรงงาน 

• มอบทุนการศึกษา ให้กับ วัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

• ร่วมทำาบุญสร้างห้องน้ำา ให้กับ วัดแสงสรรค์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 

• มอบปัจจัยถวายคลังสงฆ์ ให้กับ วัดศิวาราม อ.วังน้อย 

จ.อยุธยา ในวันทำาบุญบริษัทฯ
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เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

ความพึงพอใจของชุมชน

มากกว่า 90%

ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มอบอะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้

กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อให้ทางวิทยาลัยใช้เป็น

สาธารณะประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

8. โครงการ 50 ปี IRC

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ ไออาร์ซี ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2512 โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง

ครอบครัวลี้อิสระนุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ของไทยกับผู้นำาการผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์จากประเทศ

ญี่ปุ่นคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำากัด โดยทั้งสองผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้วยดีตลอดมา

จนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 50 ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท 

ซึ่งในปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมการมอบสนามลานอเนกประสงค์ จากผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น 

Vi-Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ Vi-Pafe หรือผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นอเนกประสงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่

อยู่ในบัญชีนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Bio-Circular-Green: BCG ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ และยางรีไซเคิล

จากกระบวนการผลิต นำามาวิจัยพัฒนาให้เกิดมูลค่า มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

โดยโครงการนีม้กีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งเริม่ตัง้แตป่ ี2563 เปน็ตน้มา ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ง่มอบสนามแลว้จำานวน 25 สนาม

พื้นที่สนามเด็กเล่น ของ

• สถานรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยัทหารเรอื 10 กรมหลวงชมุพร 

เขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำาบลสุเทพ อ. เมือง 

จ.เชียงใหม่

เป้าหมาย ปี 2566

แผนการดำาเนินงานปี 2566

พื้นที่สาธารณประโยชน์

15 สนาม

มอบสนามพื้นยาง Vi-Pafe ให้กับพื้น

ที่สาธารณประโยชน์

15 สนาม
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4.  การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

(หน่วย: ล้านบาท)
รอบปีบัญชี 

2565
รอบปีบัญชี 

2564
เปลี่ยนแปลง %YoY

รายได้รวม 5,951.10 5,371.10 580.00 +10.80%

ต้นทุนการขายและบริการ 5,442.82 4,577.50 865.32 +18.90%

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 385.90 372.54 13.36 +3.59%

• EBIT 122.38 421.07 (298.69) -70.94%

กำาไรสุทธิ 109.94 340.03 (230.09) -67.67%

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.57 1.77 (1.20) -67.68%

รายงานภาพรวมผลการดำาเนินงาน

จากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นจากการคลี่คลาย

ของสถานการณแ์พรร่ะบาดโควดิ-19 แตเ่นือ่งจากสถานการณส์งครามระหวา่ง

รัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน และผล

กระทบของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานโลก 

การขาดแคลนน้ำามัน และราคาน้ำามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบ

กับการหยุดชะงักของการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำา การขาดแคลนแผงวงจร

อิเล็คทรอนิกส์ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา

อันสั้น อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการผลิตของสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ทั่วโลก ทั้งนี ้

ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 และยอดผลิต

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ซึ่งจากปัจจัยต่างๆข้างต้น ส่งผลถึงรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ในช่วงปีบัญชี 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ดังนี้

1. รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.80 จาก

ปีก่อน 

2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 865.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.90 

จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์และ

อุปทานของตลาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันในตลาดโลก

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 13.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 

3.59 จากปีก่อน 

4. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 13.18 ล้านบาท

รถยนต์ เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ

9.63

ยอดผลิตรถในประเทศไทย

รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10.96
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ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,272.35 ล้านบาท ลดลง 23.02 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 

30 กันยายน 2564 โดยหลักจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณการก

ระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่

กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่

หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีจำานวน 1,440.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.41 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย

หลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายได้รวมของบริษัทฯ 

รายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำาแนะนำาหรือ
คำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ ได้รับ
เงินปันผลจาก
บริษัทในเครือ 

กำาไรสุทธิ

ลดลงประมาณ

ต้นทุนการขายและบริการ

 เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.36 ล้านบาท 

13.18 ล้านบาท 

40.01 ล้านบาท 

109.94 ล้านบาท 

230.09 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 865.32 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ

10.80
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ

18.90
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ

3.59

ภาพรวมผลการดำาเนินงานรอบปีบัญชี 2565

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 109.94 ล้านบาท ลดลงประมาณ 230.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 

67.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำาไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.57 บาท

โดยในปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำาแนะนำาหรือคำาอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำานวนทั้งสิ้น 40.01 ล้านบาท

ลดลง 
ร้อยละ

67.67
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กระแสเงินสด

สำาหรับปีบัญชี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 340.46 ล้านบาท ลดลง 269.46 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 276.34 ล้านบาท ลดลง 125.62 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักลดลงจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้

ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 170.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดย

หลักจากมาการจ่ายเงินปันผล 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 897.27 ล้านบาท ลดลง 106.05 ล้าน

บาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564

5,272.35 ล้านบาท 1,440.32 ล้านบาท 

3,832.03 ล้านบาท 19.94 บาท 
0.38 เท่า 

ลดลง 23.02 ล้านบาท 

ลดลง 62.44 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 39.41 ล้านบาท 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หนี้สินรวมของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
(D/E ratio)

เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564 เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 3,832.03 ล้านบาท ลดลง 62.44 ล้านบาท จากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอัน

เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล และจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของสำาหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

ทุน ซึ่งลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแส

เงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่ง

ใหม่ ทำาให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 19.94 บาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทุน (D/E ratio) ที่ 0.38 เท่า

340.46 ล้านบาท 276.34 ล้านบาท 170.17 ล้านบาท 897.27 ล้านบาท 

ลดลง 
269.46 
ล้านบาท 

ลดลง 
125.62 
ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 
60.43 
ล้านบาท 

ลดลง 
106.05 
ล้านบาท 

เงินสดสุทธิิใช้ใน
กิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิใช้ใน
กิจกรรมการลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต 

สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงท้ายของปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 นั้น มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากการใช้จ่าย

ภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ลดลง การเปิดประเทศรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติและการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทยอย

กลับมาใกล้เคียงสู่ภาวะปกติ

ด้านเศรษฐกิจโลกและการส่งออกยังคงมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานและอาหารที่

ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ราคาสินค้า รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น

ของต่างประเทศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งหวังสกัดอัตราเงินเฟ้อ ยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

ที่ทำาได้ช้า อาจส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จนอาจมีโอกาสที่จะ

เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยในตลาดส่งออกอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา หรือภูมิภาคยุโรป

สำาหรับปัจจัยทางด้านต้นทุน แม้ราคาพลังงานจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา แต่ราคาพลังงาน

ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงจากปัญหาความขัดแย้งในยุโรประหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้ออย่างต่อเนื่อง  และ

ได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้การคงนโยบาย 

COVID-Zero ของประเทศจีน ยังคงส่งผลกระทบต่อการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และอุปสงค์ต่อความต้องการของสินค้า 

อย่างไรก็ตามการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ของชิ้นส่วนรถยนต์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในไตรมาส 3/65 ที่การขาดแคลนชิ้นส่วนของรถยนต์บางรุ่นกลับมาเป็นปกติ รวมถึง

การส่งออกไปยังตลาดส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น 

สำาหรับปี 2566 คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยานยนต์ใน

ระบบสันดาปภายใน (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาพัฒนาการของระบบการขนส่งทางบกทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีความพร้อมทางด้านวิจัยและพัฒนา มีประสบการณ์และความพร้อม

ในด้านพัฒนาการรองรับยานยนต์ทุกระบบเพื่อให้ทันเวลาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์ www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สำานักงานใหญ่) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำาบลประชาธิปัตย์

อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 02-996-0890

โทรสาร 02-996-1439

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชำาระเต็มมูลค่า)

จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์้ ir@ircthailand.com

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำาบลประชาธิปัตย์ 
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 2 996 1471-3          โทรสาร: (66) 2 996 1574

ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน: 30 ล้านบาท 
(ชำาระแล้ว 10.05 ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

2. บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 35 272 206-7          โทรสาร: (66) 35 214 896

ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำาหรับชิ้นส่วนยางสำาหรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำาการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับ
บริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านบาท (ชำาระเต็มมูลค่า) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

5.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: (66) 2 009 9000          โทรสาร: (66) 2 009 9991 

ผู้สอบบัญชี
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: (66) 2 844 1000          โทรสาร: (66) 2 286 5050

5.2 ข้อมูลสำาคัญ
- ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง
- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่

กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ

เป็นตัวเลขได้

(3)  คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ
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ส่วนที่ 2

การกำากับดูแลกิจการ
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติ

ที่สอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี  

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำาเนินธุรกิจ และจัดทำาอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกใน 

การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

จริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำากับ

และการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน เพื่อกำากับดูแลให้ 

การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

การสรรหากรรมการและแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำาโดยสมาคม 

ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ระดบัสงูเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณเ์หมาะสม และเปน็อสิระ กอ่นการเสนอชือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอื 

ผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีเ่ขา้ดำารงตำาแหนง่แทนกรรมการทีพ่น้จาก

ตำาแหน่งก่อนครบวาระ สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและ

ประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำาหรับตำาแหน่งงานสำาคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถในการสืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญขององค์กรต่อไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจำาทุกปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของกรรมการ  

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัท 

จดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหะ 

ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะนำาพาบริษัทฯ ให้ดำาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report 

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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การพัฒนากรรมการและการประเมินหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใน 

ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาของ 

หน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ 

ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำากับดูแลนโยบาย

และการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำานวยความสะดวกและ

เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของ

ตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ผลการดำาเนินงานประจำาปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญตาม

ที่กฎหมายกำาหนด อาทิ การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงาน

ให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัด

ประชุมเพิ่มตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะ 

เรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทำาหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็น 

ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อกรรมการ และคำาถามล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com

การกำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 

ซึ่งส่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2565 บริษัทฯ กำาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีใน 

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่  1 



122 แบบ 56-1 One Report 2565

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำาเนิน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม 

ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำาเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำาข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศการเรียกประชุม 

ลงหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม  

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือ 

เชิญประชุม ซึ่งมีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของ 

ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมี

การแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อน

การพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากรแสตมป์สำาหรับผู้ที่เข้าร่วม

ประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมแนะนำาคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย

ซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการ

นับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำาถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำาถาม 

อย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ มีการกำาหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล  

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ 

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ตลอดจนจัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุม

ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำาคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละ

วาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันทำาการ 

ถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงาน

การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงาน จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ โดยรวบรวม

อยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำาคัญ

สรุปได้ดังนี้

1. กำาหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำาเนา

ให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำาสรุป และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

2. กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ขอ

งบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผย

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในโดยมิชอบ ดังนี้ 

• กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง 

• กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวม

กิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น : ละเว้นจากการ ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อนเปิด

เผยกิจกรรมดังกล่าว และหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อ

ให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำาหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่

ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดย

รวมเป็นสำาคัญ 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันหมวดที่  2 
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การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี 

ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด ดังนี้

1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ ให้นำาส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย 

ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำาการนับแต่วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  

หรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำาส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำาการ นับแต่วัน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว

3) เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ 

ออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น

บริษัทฯ คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำาเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกำาหนดนโยบายเป็น

ลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน

ในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำาข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง 

แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ 

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง จะนำาความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำาเสนอเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำาหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่น 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำารงระบบมาตรฐานต่างๆ  

อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม 

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ (Whistleblowing Channels) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะเกี่ยวกับการทำาผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปชัน หรือถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจน

มีมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ดังระบุในนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหมวดที่  3 
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ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง 

ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าใน

การแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน  

เพียงพอ  เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังระบุในนโยบาย

ในการเปิดเผยข้อมูลและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะ

ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำาปี อาทิ จำานวนครั้งใน

การประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำาเนิน

การด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติอต่อ

ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-0890  และ e-mail: ir@ircthailand.com

บริษัทฯ กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำากับและ 

การบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน เพื่อกำากับดูแลให้ 

การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสหมวดที่  4 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมวดที่  5
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การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

email: listen@ircthailand.com

เว็ปไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

บริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา 

รายละเอียด แบ่งเป็น

1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2) นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9) นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

10) นโยบายการลงทุนและการกำากับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน 

ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 

Policy) ไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ถือนโยบายดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนใน 

การดำาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระทำาการที่อาจเข้าลักษณะเป็น 

การทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและ

กำากับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ 

(Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำานาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบ

หรือการกระทำาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำาของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัย

ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนด
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ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงาน

ของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำาเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จได้

อย่างยั่งยืน กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธำารงไว้ซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำามา

สู่การตระหนักในคุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

4) การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง   

5) การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน

6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

7) ห้ามทำาการทุจริต (Corruption) 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำาการเก็บรวบรวม นำาไปใช้เปิดเผย 

และถ่ายโอนข้อมูลเพื่อใช้ในการรับบริการและซื้อสินค้า โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านการนำาข้อมูลส่วนบุคคลที่

มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการนำาเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและความเหมาะสม 

บริษัทฯ มุ่งที่จะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกค้า/คู่ค้า บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ ที่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

ประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การเก็บ
รวบรวม การใช้ 
และการเปดเผยข้อมูล

หน่วยงานหรือ
บุคคลที่บริษัทฯ 
อาจเปดเผยข้อมูลให้

การโอนข้อมูล
ไปต่างประเทศ

ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล

ความปลอดภัย
ของข้อมูล

นโยบายคุกกี้

สิทธิในการเป็น
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

ช่องทางบริการสำาหรับ
ติดต่อเกี่ยวกับสิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นโยบาย
การเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคล
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ 
ในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสาร 

ความเข้าใจผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ  

ได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำาปี ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

และจากการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือการกำากับดูแล

กิจการที่ดีในระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ศึกษา และรับทราบเกี่ยวกับคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำาให้บริษัทฯ  

มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

สำาหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่ 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นำา

แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำาหรับ 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยกรรมการทุกท่านมี

คุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการกำาหนด

ค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำาการพิจารณา

2. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาท

เกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ทั้งนี้ การกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไป

ตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำาร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น

รายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) และได้มี

การสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ม

เติมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้้จากคู่มือ 

การกำากับดูแลกิจการที่ดีดังแสดงในเอกสาร

แนบ 5 และเว็บไซต์บริษัท (www.ircthailand.

com) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุม

ข้อมูลการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา

สู่ความยั่งยืน
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7. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำากับและการบริหารงานของบริษัทฯ 

กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของฝ่าย

บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจ
ยางนอก – ยางใน
รถจักรยานยนต์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สายงานบริหาร
และควบคุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง

ของคณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ 

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยในการสรรหากรรมการใหม่ ใช้ฐาน

ข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน 

และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือมากกว่า 1/3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด  

มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ และ รศ. จารุพร ไวยนันท์

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายชิเกคิ ยามาดะ ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ

4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

5. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ

7. นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ

8. นางอัญชลี            ชวนิชย์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

11. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก
2. จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล และ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลำาดับที่ 3-7 มีประสบการณ์การทำางานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยกำาหนดกลยุทธ์ 
ผลักดัน และให้คำาแนะนำาต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
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ในปี 2565 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปราย

ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2565 มีประเด็นที่หารือ 

เช่น การบริหารจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารห่วงโซ่อุปทานจากผลกระทบของการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาในไทย ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนได้มีการรายงานผลการประชุม

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ (รายละเอียดจำานวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง ภายใต้หัวข้อ 8.1.2) 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นายทนง ลี้อิสสระนุกูล หรือ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ลงลายมือชื่อร่วม

กับนายชิเกคิ ยามาดะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท” 

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร  

และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

วาระการดำารงตำาแหน่ง

ตามข้อบังคับบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง กำาหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด ต้องออก

ตามวาระ จำานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนที่

ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

ในกรณีที่ตำาแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัต ิ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

โครงสร้างคณะกรรมการ

1) บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งคณะ และมีจำานวนอย่างน้อย 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความ

สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

มีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
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จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำาเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงาน  

วิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดยกำาหนดให้มีการประชุม 

ไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ป ีและกำาหนดใหม้กีารประชมุระหวา่งกรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร (NED Meeting) ไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้ตอ่ป ี 

อีกทั้งกำาหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำาแผนประชุมประจำาปีล่วงหน้า นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี 

การกำาหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทนำาเสนอร่างวาระการประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และ

ตัวแทนกรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้ว 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม เมื่อผ่าน

การกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบริหารและตัวแทนกรรมการอิสระแล้วให้เลขานุการบริษัท

นำาส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและนำาส่งเอกสารประกอบการ

ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ 

อย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการ

บริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด โดย ณ ขณะที่ลง

มติในที่ประชุม จะต้องมีองค์ประชุมอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดที่สามารถลงมติได้  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยกรรมการ

คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมติ 

คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

อีกทั้งมีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

2. กำาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำาคัญ  

และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจ

อย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมหลัก (Core Value) ซึ่งได้คำานึงถึงสภาพแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำานึงถึง

ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจำาทุกปี

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

5. พจิารณาอนมุตังิบการเงนิรายไตรมาสและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำาป ีและพจิารณา

อนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจำาปี รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำาคัญ 

ในด้านต่างๆ
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6. ใหค้ำาปรกึษา/ เสนอแนะและวนิจิฉยัดว้ยดลุยพนิจิทีร่อบคอบตามเรือ่งทีเ่สนอในวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้าน

การกระทำาของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้น

9. จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณ

กรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว

เป็นประจำาทุกปี 

10. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการ

ลงทุน การกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการ และการดำาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

11. พจิารณาอนมุตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหเ้ปน็ไปตามประกาศ

ข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะ 

ที่บริษัทฯ มีหรือก่อนการเปิดเผยการทำาธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการ

ใหม่ที่มีนัยสำาคัญ เป็นต้น

13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์แบบออนไลน์ต่อก.ล.ต. และแจ้ง

ให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำาการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

14. รายงานการมีส่วนได้เสียโดยแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 15 วันทำาการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

15. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

16. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

17. ดูแลและกำากับการบริหารควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

7.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และ

ประสบการณ์เพื่อทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง

1. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. *รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
   นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงาน 

ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็น

อิสระ และมีการดำาเนินการติดตามที่เหมาะสม 

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต     

และคอร์รัปชัน

7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

11. ข้อกำาหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของ

บริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (“CGSR”) ประกอบด้วย

สมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการ CGSR/ กรรมการอิสระ

2. นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์ กรรมการ CGSR

3. นายสุนันท์ ลาเจริญ กรรมการ CGSR

4. นายเทอดศักดิ์ เอมเสม กรรมการ CGSR

5. นางสาวอัญชนา ทองมอญ กรรมการ CGSR

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอ

แนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. สอบทานผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและ

รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้าน

การบริหารกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ให้ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย  

เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประจำาปีของบริษัท

6. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงาน

ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

9. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานของ

ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำาคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตาม

ความเหมาะสม

10. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“RMC”) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมี 

รายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ RMC/ กรรมการอิสระ

2. นายชิเกคิ ยามาดะ รองประธานคณะกรรมการ RMC

3. นายสุชาติ คูถิรตระการ กรรมการ RMC

4. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมการ RMC

5. นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ กรรมการ RMC

6. นายบัญชา ยุทธาวรกุล กรรมการ RMC

7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง กรรมการ RMC

8. *นายคณิน เหล่าจินดา กรรมการ RMC

หมายเหตุ: *นายคณิน เหล่าจินดา เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรอง

ให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้  

เพื่อนำาไปจัดลำาดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ 

พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ  

6. รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำา 

7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำาแนะนำาที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต 

และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบ

อย่างทั่วถึง

10. นำาเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
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11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

13. พิจารณาขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

14. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการบริษัท 

อย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายชิเกคิ ยามาดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานบริหาร

2. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร

3. นายทาเคชิ อะราคาวา กรรมการบริหาร

4. นายอาคิระ โทโคโระ กรรมการบริหาร

5. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหาร

6. นายสุชาติ คูถิรตระการ กรรมการบริหาร

7. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมการบริหาร

8. นายคาซึอากิ ยามาดะ กรรมการบริหาร

9. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ กรรมการบริหาร

10. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก
2. นายอาคิระ โทโคโระ เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 แทน นายโทโมฮิโระ ชาโมโตะ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2564
3. นายมิซึฮิโระ อิโตะ ลาออกเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำาหนด 

2. ดำาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์

สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำาเนินงาน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุ 

เป้าหมายธุรกิจ

4. ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทนุขนาดใหญ ่และงบประมาณประจำาป ีกอ่นเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

5. ดำาเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติ
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6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำากับ

ดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท  

และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและกำากับดูแลบริษัทย่อย

7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่

บริษัทฯ มีการทำาธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำาคัญ เป็นต้น

8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม

คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำาการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน  

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

9. จัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำาปีของฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ

เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)

10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสำาคัญทางการค้า

11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ

12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

13. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำานิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ      ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร

2.   นายชิเกคิ        ยามาดะ ประธานบริหาร

3. นายทาเคชิ      อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม

5.   นายอาคิระ    โทโคโระ กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

6. นายสุชาติ       คูถิรตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยายนต์

7. นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

8. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: 1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก
2. นายอาคิระ โทโคโระ เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 แทน นายโทโมฮิโระ ชาโมโตะ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2564

1

2
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำานวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ  ดังนี้

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม 127

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 563

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 491

บริษัท ไออาร์ซีี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด 117

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 21

รวม 1,319

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการทำางานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน

ทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการทำางานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการทำางาน 

(Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนาจากกระบวนการนี้ 

ทำาให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำางานหลังการอบรมได้ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับ

จากการวิเคราะห์ จะนำาไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออก

มาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการทำางานและการเลื่อนตำาแหน่ง และ

การอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามคำานิยามของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย เงิน

เดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 71.24 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ESOP EJIP

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) และผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  

ซึ่งจบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560  

โดยมีหน้าที่ในการให้คำาปรึกษาและสอบทานการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ  
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หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) และผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้  

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ และนางสาวพิมพ์ อรุณสันติโรจน์  

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแต่งตั้งนางสาววรรณภา อยู่สบาย ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นอิสระ

และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา เป็นผู้ติดต่อในกรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการ

สอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร: (66) 2 996 0890 ต่อ 243 หรือ อีเมล์: ir@ircthailand.com

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำาหนดค่าสอบบัญชี 

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้

เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

งบการเงินสำาหรับปีบัญชี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวศนิชา  

อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 

(PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำาหรับปี 2565 ดังนี้

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 1,375,580

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด 252,840

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 252,840

ค่าบริการอื่น (เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) 100,052

รวม 1,981,312
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้

รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 

หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา 

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 

เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ม ี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

10. มีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
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คุณสมบัติกรรมการ

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ

3. มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ 

5. มีตำาแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียน

ใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มี

ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ

ตามที่กำาหนด โดยจัดทำาเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำาให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำารงตำาแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไป 

ดำารงตำาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจ

ว่าประสิทธิภาพการทำางานจะไม่ลดลง

3. พิจารณาวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

อีกวาระ ควรมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

ไม่เกิน 9 ปี

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการสำาหรับการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำาเสมอ โดยวิธีการ

แต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง สำาหรับปี 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือ

หุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานบริหาร (CEO)

1. คณะกรรมการบริษัท กำาหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ 

(Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board  

Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธาน

บริหาร (CEO) เป็นประจำาทุกปี 

2. คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และประธานบริหาร (CEO) มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมิน

ตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินความรู้ความชำานาญเฉพาะด้านเป็นประจำาทุกปี โดยปรับใช้

เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และประธานบริหาร (CEO) ทำาการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ดังกล่าวของตน และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย และประธานบรหิาร (CEO) พจิารณาทบทวนและประมวลขอ้คดิเหน็ในประเดน็การปฏบิตัหินา้ทีใ่นระหวา่งปทีี ่

ผ่านมา เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานบริหาร 

(CEO) ครอบคลุมหัวข้อการประเมินดังนี้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินความรู้
ความชำานาญเฉพาะด้าน 

(Board Skill Matrix)

หัวข้อประเมินรายคณะ
(Self-Assessment 

as a whole)

หัวข้อประเมินรายบุคคล
(Self-Assessment 
as an individual)

1. ด้านการบริหารธุรกิจ

2. ด้านอุตสาหกรรม

3. ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ 

4. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 

5. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์

6. ด้านกฎหมาย

7. ด้านบัญชี

8. ด้านการเงิน

9. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

10. ด้านเศรษฐศาสตร์

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่  

และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

และการพัฒนาผู้บริหาร

1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่  

และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ

ประธานบริหาร (CEO)

ความเป็น
ผู้นำา

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

การกำาหนด
กลยุทธ์

การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์

การวางแผนและ
ผลปฏิบัติ

ทางการเงิน

ความสัมพันธ์
กับคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์
กับภายนอก

การบริหารงาน
และความสัมพันธ์

กับบุคลากร

ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์
และบริการ

คุณลักษณะ
ส่วนตัว

การสืบทอด
ตำาแหน่ง



144 แบบ 56-1 One Report 2565

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ CEO

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.77

3.83

3.92

3.89

3.89

ประธานบริหาร (CEO)

หมายเหตุ: จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. ความเป็นผู้นำา

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

2. การกำาหนดกลยุทธ์

7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

8. การสืบทอดตำาแหน่ง

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

4 =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใน 

ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 

เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตร 

การอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัท

จดทะเบียน ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)  

และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำาภาพรวมขององค์กร การดำาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์ 

แผนงานประจำา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

เลขานุการคณะกรรมการนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มี

การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  

ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2565

นางพิมพ์ใจ  

ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ

บริหาร/ กรรมการ

ผู้มีอำานาจลงนาม/ 

รองประธานคณะ

กรรมการบริหาร

• หลักสูตร Board Essential Program (BEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

นายอภิชาต 

ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ • การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย 

โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Economic Update for CFO โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางอัญชลี 

ชวนิชย์

กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ

• หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 2/2022) โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



146 แบบ 56-1 One Report 2565

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2565

รองศาสตราจารย์  

จารุพร ไวยนันท์  

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

• หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022  

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Corporate Governance Report of Thai Listed  

Company: CGR 2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

• สัมมนา Transform Technology โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Leadership Shape Future โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Digital Currency: Crypto currency โดย ก.ล.ต.

• สัมมนา Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC  

ไม่ควรพลาด โดย ก.ล.ต.

• สัมมนา Transfer Pricing Update โดย เคพีเอ็มจี

• สัมมนา IFRS 17 โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• สัมมนา “ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม 

พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทัน

โลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน” โดย บริษัท สำานักงาน 

อีวาย จำากัด

• สัมมนา BOT Digital Finance Conference 2022 Collaborate.

Innovate.Inspire โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาววิชชุดา 

กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการบริหาร

ฝ่ายบริหารและ

ควบคุม

• ถอดรหัสภาษีคาร์บอน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 

เศรษฐกิจการคลัง

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส  สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียก

คืนสินค้า (อบรมภายใน) โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

นายณรงค์ชัย 

รัตนเอกกวิน

รองกรรมการบริหาร

สายธุรกิจชิ้นส่วน

ยางอุตสาหกรรม/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส  สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียก

คืนสินค้า (อบรมภายใน) โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

• Industrial All Risk โดย วิทยากรเจ้าหน้าที่ทีมประกันภัย จาก 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด สาขาประเทศไทย
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำาแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม 10,000  

บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 450,000   บาท / ท่าน / ปี

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 200,000   บาท / ท่าน / ปี

• ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 200,000   บาท / ท่าน / ปี

• กรรมการอิสระ 500,000   บาท / ท่าน / ปี

• กรรมการ 300,000   บาท / ท่าน / ปี

หมายเหตุ: 1. ไม่มีค่าตอบแทนตำาแหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2565

นายสุชาติ 

คูถิรตระการ

รองกรรมการ

บริหารสายธุรกิจ

ยางนอกยางใน

รถจักรยานยนต์/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส  สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียก

คืนสินค้า (อบรมภายใน) โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

นางสาวแพรวพรรณ 

สองห้อง

ผู้บริหารสูงสุด

ทางการเงิน 

(ผู้จัดการฝ่าย

การเงิน)/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP195/2022  

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 หัวข้อ “PDPA for Accounting 

and Finance” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2022 หัวข้อ “บทบาทของ CFO ต่อ

ความยั่งยืนขององค์กร” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to  

Sustainable Finance” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Digital Transformation สำาหรับนักบัญชี รุ่นที่ 1/65 โดย  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ถอดรหัสภาษีคาร์บอน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 

เศรษฐกิจการคลัง
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ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งในการประชุม

ในรอบปีบัญชี 2565 ค่าตอบแทน* 

(บาท)
AGM BOD*** AC EXCOM CGSR RMC

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
บริหาร

1/1 7/7 - 6/6 - - 380,000

2. **นายชิเกคิ ยามาดะ ประธานบริหาร/
รองประธานคณะ
กรรมการ RMC

1/1 7/7 - 6/6 - 4/4 391,918

3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

1/1 9/9 4/4 - - - 1,090,000

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการ 
ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

1/1 9/9 4/4 - - - 640,000

5. รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการ

อิสระ/ประธานคณะ
กรรมการ CGSR

1/1 9/9 4/4 - 4/4 - 880,000

6. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ/
ประธานคณะ

กรรมการ RMC

1/1 9/9 - - - 4/4 840,000

7. นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ - - - - - - 300,000

8. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 9/9 - - - - 400,000

9. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 9/9 - - - - 400,000

10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 1/1 9/9 - - - - 400,000

11. นายคาซโูอะ ซาโตะ กรรมการ 1/1 9/9 - - - - 400,000

รวม (บาท) 6,121,918

หมายเหตุ:  *  คำานวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2565 เฉพาะในฐานะกรรมการ
**  นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าดำารงตำาแหน่งวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แทนนายคะซึโนริ อิโตะ
*** การประชุม BOD ประกอบด้วยการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ 

และขนาดของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจ

กรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มี -
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8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(รายละเอียดปรากฎในข้อ 6.1.1)

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีนี้ให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำา

ทุกปี โดยได้กำาหนดเป็นหลักสูตรประจำาปี และมีปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ด้วย เพื่อติดตามให้พนักงานและบุคลากร

ทุกคนมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการกระทำาผิดเกี่ยวกับการทำาผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและ

จรรยาบรรณขององค์กร

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวม

อยู่ในหัวข้อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่

ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์

โดยรวมเป็นสำาคัญ และกำาหนดให้พนักงานและผู้บริหารทุกท่านจัดทำารายงานความขัดแย้งผลประโยชน์เป็นประจำาทุกป ี

โดยในปีนี้ไม่พบประเด็นที่อาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำาข้อมูลไปใช้

เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งดซื้อ/ขาย/โอน 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง 

และละเว้นจากการ ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น เป็นเวลาอย่างน้อย 

24 ชั่วโมง โดยกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตลอดจนจดัสง่สำาเนาใหแ้กห่นว่ยงานเลขานกุารบรษิทั เพือ่รวบรวม ทำาสรปุ และนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

การป้องกัน
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์

การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส
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ในปี 2565 ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านทาง E-mail ให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout 

Period ล่วงหน้า และไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ที่บริษัท

กำาหนดให้งดการซื้อขาย

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำานวน 1 ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามี

การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำาการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งกระทำาด้วยตนเองและผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก) เพื่อประโยชน ์

ของธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนกับงานหรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายใต้อำานาจหน้าที่ของตน มีความผิดร้ายแรงที่มีโทษถึง 

ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน) โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานในฝ่ายสนับสนุนและ 

ฝ่ายดำาเนินงาน อาทิ แผนกจัดซื้อ แผนกการตลาด และแผนกบุคคล จัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น

ประจำาทุกปี รวมทั้งมีการการติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำาทุกปี ซึ่งในปี 2563  

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION 

COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้าง 

ความตระหนัก ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำานึกให้ละเว้นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านระบบอินทราเน็ต 

ของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 77.24 ทั้งนี้ ไม่พบ

กรณีการทำาผิดเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชันไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ(http://www.ircthailand.com/uploads/Document/CAC%202019%20TH.pdf) 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้ความสำาคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ 

ของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐาน 

ที่ชัดเจนเพียงพอ โดยมีการรายงานการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส  

ซึ่งรอบปีบัญชี 2565 ไม่พบการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการรายงานทั้ง 4 ช่องทางต่อไปนี้

1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการ

2. ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท 258 ซอยรังสิตนครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 12130

3. ทาง Email: listen@ircthailand.com

4. ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ  

ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ในรอบปีบัญชี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  

ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/

จำานวนครั้งประชุม

นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีสาระสำาคัญในการดำาเนินงาน และการให้

ความเห็นในเรื่องต่างๆ ในปี 2565 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ

ประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องเหล่านี้ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา

ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำาปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุง

รายการบัญชีที่สำาคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำาเป็น 

ในการจัดทำางบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี ตลอดจนได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 

1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน

เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานแผนและผลการตรวจสอบภายในประจำาปี ทั้งจาก

รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบสอดคล้องกับ

ประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท (Risk Based Audit Plan) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายในที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบ

ควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำาเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำา

ข้อแนะนำาของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานของบริษัทฯ เพื่อทำาให้มั่นใจว่ากระบวนการทำางานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำารายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอบทานความสมเหตุสมผลและ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็น

ไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการ 

ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ

ประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่ 

เหมาะสมของรายงานทางการเงนิหรอืประเดน็อืน่ๆ ประจำาไตรมาส ในปทีีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ดร้บัรายงาน 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด   

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ประจำาไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงาน  

ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อใน

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกำาหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่าน

ใดดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 7 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท 

ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำาปี 2565 

พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำาทุกปีและนำาเสนอให้คณะกรรมการ 

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำาเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน

ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง  

พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน  

เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

นางอัญชลี ชวนิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง 

ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยง

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำากับดูแลของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายชิเกคิ ยามาดะ เป็นรองประธานฯ  

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ นางสาวแพรวพรรณ 

สองห้อง และนายคณิน เหล่าจินดาเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยใน

ปี 2565 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ 

การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

2. กำากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความ

เสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ 

รวมถึงกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำาไปดำาเนิน

การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงาน 

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ 

อย่างทั่วถึง

7. ผลักดันด้านนวัตกรรมและให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใน

ปี 2565 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 21 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่า

รวมกว่า 33.25 ล้านบาท

8. สนับสนุนและผลักดันการขยายตลาด การพัฒนาตลาดต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและ

นวัตกรรมในการผลิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด

9. รายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา

ทุกไตรมาส

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2565
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(นายสุรงค์ บูลกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำางานทุกคน ได้มุ่งมั่นทำางานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มกำาลัง 

ความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์ ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆ ได้แก่  

นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์ นายสุนันท์ ลาเจริญ นายเทอดศักดิ์ เอมเสม และนางสาวอัญชนา ทองมอญ ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อแนะนำาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

อันนำาไปสู่ความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 

โดยในปี 2565 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตามแผนงานที่กำาหนด คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยสรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำาถามล่วงหน้า สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2566 ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 

2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

• ทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตาม พรบ.  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการปฏิบัติจริง

ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากโครงการ CGR ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ 

เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

• จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ได้แก่  

เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำา ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำาเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กร

ในบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: คณะกรรมการฯ ได้มีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม 

ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับการอบรม

และทำาความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้บรรจุนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตร

การอบรมพนักงานประจำาปี เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและ 

ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันได้ โดยในปี 2565 บริษัทฯ 

ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2565
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ กำาหนดกรอบการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อม

กัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและชุมชนโดยรวมผ่าน 8 โครงการหลัก ได้แก่

1. กิจกรรม ‘ระดับสากล’ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (GHGs) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และทำาลาย

ชั้นบรรยากาศโลก โดยการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 

เพื่อนำาไปสู่การวางแผนการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบ รวมถึงได้รับการรับรองอุตสาหกรรม 

สีเขียวระดับที่ 4: วัฒนธรรมสีเขียว มีการสนับสนุนการรับรองสวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน PEFC ให้แก่สหกรณ์

กองทุนสวนยางคลองปาง เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพาราและเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมถึงมีการผลัก

ดันให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ

2. กิจกรรม ‘ประเทศชาติ/ ระดับชุมชน’ จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ BCG โมเดล บริษัทฯ ได้

พัฒนาวัสดุ up-recycling เป็นแผ่นยางปูพื้นอเนกประสงค์ (Vi-pafe) และตั้งใจมอบให้กับพื้นที่สาธารณะที่ม ี

ความต้องการและขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งหมด 50 สนาม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม หรือ CSV (Creating Shared 

Value) ได้แก่ โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต เป็นต้น รวมทั้งโครงการ 

Supply Chain Development ที่มีการสนับสนุนการยกระดับ SMEs ไทย และโครงการสร้างความปลอดภัย

บนท้องถนนให้กับชุมชน ได้แก่ โครงการขับขี่ปลอดภัย IRC Care โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล

3. กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้าน’ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต 

และวังน้อย เช่น โครงการกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงานในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน

สร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตสำานึกที่ดีทั้งในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะการทำางานของพนักงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพ  

ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของพนักงาน

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฎในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (56-1 One Report)

(รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์)

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

การควบคุม
ภายในองค์กร 
(CONTROL 
ENVIRONMENT)

1

4 ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล 
(INFORMATION & 
COMMUNICATION)

2 การประเมินความเสี่ยง 
(RISK ASSESSMENT)

5 ระบบการติดตาม 
(MONITORING 
ACTIVITIES)

3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(CONTROL ACTIVITIES) 

1) การควบคุมภายในองค์กร (CONTROL ENVIRONMENT)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำาหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่ง

เสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัทฯ ได้จัดทำา คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวม

ทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำานักงาน กลต. นำามาใช้ในปี 2560 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการ

ทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำาเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มี

ส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อ

สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อ

หลัก สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการบริหาร
ความเสี่ยง

(COSO-ERM)
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นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการกำากับ

กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจแก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การ

ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไอ

อาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

สำาหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการ

เลื่อนตำาแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ

พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน

แผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำาแหน่งงานที่สำาคัญ (Succession plan)  

2) การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT) 

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำาตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับ

ของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำาทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพ

ความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำารายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของแดชบอร์ด 

(Dashboard) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2565 

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (CONTROL ACTIVITIES) 

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่าง

เหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ 

และลำาดับชั้นการอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำานาจดำาเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การ

อนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อ

เป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไว้สามารถนำา

สู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรม

การควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำาไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (INFORMATION & COMMUNICATION) 

บริษัทฯ จัดทำาข้อมูลที่ใช้ในการดำาเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุก

ระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัด

ให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสิน

ใจภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำาเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำาหนดนโยบายดังกล่าว

ไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแก่บริษัทฯ 

ได้อย่างปลอดภัยผ่านทางช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing channel) ที่บริษัทฯ กำาหนด โดยไม่จำาเป็นต้อง

เปิดเผยตัวตนหรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (MONITORING ACTIVITIES)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำาเนินต่อไปอย่างครบถ้วน

เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการ

ควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำาหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

ที่อาจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิ

ควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะ

ที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจำาสัปดาห์และประจำาเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินงานตาม 

แผนงาน ที่อยู่ ในแผนงบประมาณประจำาปีที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า  

หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง 

ที่เป็นสาระสำาคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ  

หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน      

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ที่จัดทำาขึ้นโดยสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดย

การประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำาคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถ

ในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ 

และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ

เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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9.2 รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น  

การให้/รับบริการ การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำาเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและนำาไปสู่การพัฒนาการเติบโต 

ที่ยั่งยืน และการทำารายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำาเพื่อจำาหน่าย 

ถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด  

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน (นโยบายการทำารายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการทำารายการระหว่างกัน และกำาหนดเรื่องการขออนุมัติการทำารายการ

ระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ และมีการรายงานรายการระหว่างกันเป็นประจำาทุกปีให ้

คณะกรรมการทราบ ซึ่งการปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด  

นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการทำารายการระหว่างกันและหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหารมีอำานาจในการดำาเนินการภายใต้หลักการ 

ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการทำางานที่ชัดเจน มีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก อันเป็นการดำาเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันสำาหรับรอบปีบัญชี 2565 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางหน้าถัดไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาสอบทานและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

สำาหรับแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำาเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ สำาหรับงวดปีบัญชี 2563-2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง / 

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำานวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการ
เกี่ยวโยง /  

การพิจารณารายการFY2563 FY2564 FY2565

1. บจ. ไทย อิโนแอค 

คอมโพเน้นท์ (TIC)

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม 

ร่วมกันคือ บริษัท โสภา

กนกอินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด และมีกรรมการ

ร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้าน

ประกอบชิ้นงาน

6.3 11.53 16.89 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดค่าใช้จ่ายประกอบชิ้นงาน

เช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงาน 

รายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า 

โดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก 

การให้เช่าพื้นที่

1.33 1.33 1.33 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะ

สั้นอายุสัญญา 1 ปี 

• อัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด 

ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ  

2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ 

• มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำานาจ

การอนุมัติของฝ่ายบริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้ค่า

บริการ และ

สาธารณูปโภค

0.12 0.06 0.06 รายการเกี่ยวกับการบริการ

• เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บ

จากบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไข

การค้าทั่วไปและพิจารณาตาม

ความสมเหตุสมผลของรายการ

และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่

บริษัทเป็นหลัก 

• มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำานาจ

การอนุมัติของฝ่ายบริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

- 0.02 0.01 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง / 

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำานวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการ
เกี่ยวโยง /  

การพิจารณารายการFY2563 FY2564 FY2565

2. บมจ. ไทยสแตนเลย์

การไฟฟ้า  

(STANLY) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ร่วมกัน คือ ครอบครัว

ลี้อิสสระนุกูล และมี

กรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

6.57 6.97 7.75 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า 

โดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

3. บจ. ศิริวิทย์- 

สแตนเลย์ 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กัน คือ บริษัท โสภากนก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

2.7 3.71 2.72 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้้

4. บจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) 

(IRCJ)  

IRCJ เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ และมี

กรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้าน

รับบริการทาง

เทคนิค

10.26 11.41 12.9 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

• คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมง

การทำางาน จำานวนวัน และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและ

เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว 

สามารถเทียบเคียงได้กับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก  

ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง / 

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำานวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการ
เกี่ยวโยง /  

การพิจารณารายการFY2563 FY2564 FY2565

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

95.95 124.77 127.17 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทน

และเงื่อนไขการขายสามารถ 

เทียบเคียงได้กับการทำารายการ 

กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข 

การค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ

สินค้าสำาเร็จรูป

3.08 4.46 7 รายการธุรกิจปกติ

• ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถ

เทียบเคียงได้กับการทำารายการกับ

บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข 

การค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้หลัก

การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

5. บจ. อิโนแอค 

คอร์ปอเรชั่น 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้าน

รับบริการทาง

เทคนิค

15.81 19.05 20.72 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

• คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมง

การทำางาน จำานวนวัน และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและ

เงื่อนไขการให้บริการ สามารถ

เทียบเคียงได้กับการทำารายการ 

กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข 

การค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

6. บจ.อีโนเว รับเบอร์ 

เวียดนาม (IRV) 

บริษัทฯถือหุ้น 8% โดยมี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม

ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว 

รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) 

จำากัด และมีกรรมการ

ร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

4.87 4.5 0.28 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้้
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7. บจ.อิโนแอค 

(ประเทศไทย) (ITH) 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

ค่าใช้จ่ายด้าน

รับบริการ

วิชาชีพ

37.28 37.29 35.89 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ (ระยะ

เวลาสัญญา 1 ปี) 

• ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน 

การตลาดและควบคุมคุณภาพ

สินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำาหนด

อัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียว

กับที่กำาหนดแก่บริษัทในเครือ  

ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

1.15 0.81 - รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

8. INOAC VIETNAM 

CO., LTD. (IVC) 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน 

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

9.58 11.05 11.36 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง / 

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำานวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการ
เกี่ยวโยง /  

การพิจารณารายการFY2563 FY2564 FY2565

9. บจ.สิทธิผล 1919 

(STP) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กัน คือ บริษัท โสภากนก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

503.4 595.92 679.86 รายการธุรกิจปกติ 

• STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตัวแทนจำาหน่ายของ 

บริษัทฯสำาหรับตลาดทดแทนของ

ผลิตภัณฑ์ยางนอกยางใน 

รถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียว 

ในประเทศไทย

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน 

ส่งเสริม 

การตลาด

10.3 8.59 6.1 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

• STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทน

จำาหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งมี

ความชำานาญด้านตลาดอยู่แล้ว 

โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ใน

ช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป

ดำาเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไข

การค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

10. บจ. สมาร์ท สปอร์ต 

โปรโมชั่น

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทาง

อ้อมร่วมกัน คือบริษัท 

โสภากนก อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด และ 

มีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้าน

จัดกิจกรรมส่ง

เสริมการขาย

0.23 0.11 0.26 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

• อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคา

ที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำาเนินกับ

บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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11. บจ. โททาลเอน

เนอร์ยีส์ มาร์เก็ต

ติ้ง (ประเทศไทย) 

(TOTAL) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ร่วมกัน คือ บริษัท โสภา

กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด และมีกรรมการ

ร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายซื้อ

วัสดุและอะไหล่

โรงงาน

1.83 2.64 3.7 รายการธุรกิจปกติ

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก  

ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

•  ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

12. บจ.แปซิฟิค อินดัส

ตรีย์ส (ไทยแลนด์) 

(PACIFIC) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กัน คือ บริษัท โสภากนก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

- 0.02 - รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน

ซื้อวัตถุดิบ 

การผลิต

68.25 73.44 71.65 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

13. บจ. วังจุฬา 

(WANG CHULA) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กันคือ บริษัท โสภากนก 

อินเตอร์ เนชั่นแนล จำากัด

รายได้จาก 

การขายงาน

ระหว่างทำา

84 132.88 159.31 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

- 0.05 0.26 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน

การซื้อชิ้นงาน

136.11 208.95 231.44 รายการธุรกิจปกติ

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

14. INOAC  

INTERNATIONAL 

CO.,LTD. (IIC) 

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

138.89 178.64 172.46 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจาก

การซื้อวัตถุดิบ

การผลิต

116.55 198.56 215.06 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ

อุปกรณ์

37.23 1.96 0.48 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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15. บจ. เทคโนโฟม 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

0.08 0.14 0.1 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

16. บจ. อิโนแอค ออโต

โมทีฟ (ประเทศไทย) 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

3.74 6.13 5.9 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ

วัตถุดิบการผลิต

2.29 2.71 2.94 รายการธุรกิจปกติ

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

17. BIMC CO., LTD.

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

127.45 141.59 162.9 รายการธุรกิจปกติ

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

•  ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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18. บจ.อิโนแอค  

โตไก (ประเทศไทย) 

(ITTC) 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และ บริษัท โสภากนก 

อินเตอร์ เนชั่นแนล จำากัด 

ค่าใช้จ่ายด้าน

การซื้อชิ้นงาน

สำาเร็จรูป

335.75 419.84 372.94 รายการธุรกิจปกติ

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

•  ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก 

การขายงาน

ระหว่างทำา

585.54 739.18 799.28 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้ค่าบริการ

และค่าบริการ

วิชาชีพ

13.61 14.65 15.84 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

• สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ 

ให้บริการทางวิชาชีพและการให้

บริการด้านระบบงานบุคคล  

การให้คำาปรึกษาด้านแรงงาน  

ด้านระบบบัญชีและการเงิน  

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ค่าน้ำาและ 

ค่าใช้จ่ายในการทำาความสะอาด 

ซึ่งแปรผันจากจำานวนการใช้

บริการจริง โดยคำานวณจากต้นทุน

ของระบบและพนักงานบวกกำาไร 

ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ 

พึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไป

• คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสีย) อนุมัติ เนื่องจาก

รายการนี้เป็นธรรม สมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชน์แก่บริษัท
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ค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภค

0.4 0.37 0.4 รายการธุรกิจปกติ

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ

อุปกรณ์

- 0.04 0.03 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

19. INOAC HONG 

KONG LTD.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายซื้อ 

แม่พิมพ์โลหะ

1.86 - 1.27 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

20. ASIAN INOUE 

RUBBER PTE LTD.

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

321.58 443.42 464.82 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจาก

การซื้อสินค้า

สำาเร็จรูป

0.84 0.89 26.86 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้้
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ค่าใช้จ่าย 

ด้านส่งเสริม 

การตลาด

- 0.16 0.08 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

• อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคา

ที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำาเนินกับ

บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

21. บจ. เอเชียน  

สแตนเลย์ อินเตอร์

เนชั่นแนล

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

คือ กลุ่มครอบครัวลี้อิส

สระนุกูล และมีกรรมการ

ร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

- 0.01 0 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

22. บจ. บางกอกโฟม

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

- 0.01 0 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้้

23. บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กัน คือกลุ่มครอบครัวลี้อิส

สระนุกูล 

ค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภค

- 0.01 0.04 รายการธุรกิจปกติ 

• จ่ายค่าบริการตามจริงที่เรียก

เก็บจากหน่วยงานภายนอก และ

สามารถเทียบเคียงได้กับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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ค่าใช้จ่าย 

ค่าเช่าพื้นที่

- 0.36 1.04 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

อายุสัญญาน้อยกว่า 1 ปี 

• โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคา

ตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคา

อิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ 

• มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำานาจ

การอนุมัติของฝ่ายบริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการ

- 0.17 0.48 รายการเกี่ยวกับการบริการ

• เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บ

จากบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไข

การค้าทั่วไปและพิจารณาตาม

ความสมเหตุสมผลของรายการ

และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

แก่บริษัทเป็นหลัก 

• มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำานาจ

การอนุมัติของฝ่ายบริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

24. PT IRC GAJAH 

TUNGGAL  

MANUFACTURING 

LTD.

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 

คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น) จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จาก

การขายสินค้า

สำาเร็จรูป

1.20 0.06 0.01 รายการธุรกิจปกติ 

• กำาหนดราคาขายด้วยราคาตลาด

หรือราคาทุนบวกกำาไรขั้นต้นตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย

ทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

25. บจ. ไดโด สิทธิผล

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

กัน คือบริษัท โสภากนก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่าย

ซื้ออุปกรณ์

- - 0.05 รายการธุรกิจปกติ 

• ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำา

รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

• ฝ่ายบริหารดำาเนินการภายใต้ 

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2565 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.5 

(นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

ที่  13 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการพิจารณาตั้ งค่า 

เผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สินค้าคงเหลือก่อน 

หักค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าในงบแสดงฐานะ 

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

มีจำานวน 842.96 ล้านบาท และ 840.32 ล้านบาท  

ตามลำาดับ และค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้ามีจำานวน 4.70 

ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่ าสินค้ าคง เหลือ เป็น เรื่ อ งที่ ข้ าพเจ้ า ให้ 

ความสำาคัญ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระ

สำาคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหว

ช้าเป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

และประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาวการณ์ของตลาด

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า

ตามความจำาเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสำาหรับ

สินค้าเคลื่อนไหวช้าต้องใช้การประมาณการ ซึ่งผู้บริหาร

ใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต 

กำาหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า

ปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า

ในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสำาหรับสินค้า

เคลื่อนไหวช้า ผู้บริหารต้องคำานึงถึงแนวโน้มการขายจาก

สภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผล 

กระทบต่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย

• สอบถามผู้บริหารเพื่อทำาความเข้าใจในข้อสมมติฐาน

ของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสำาหรับ

สินค้าเคลื่อนไหวช้า และประเมินว่านโยบายการบัญชี

มีความสม่ำาเสมอกับปีที่ผ่านมา

• ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของ 

ผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น 

โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ เกิดขึ้นในอดีต รวมถึง 

การวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐาน

ของผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสินค้า 

คงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินค่า

เผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า

• ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคง

เหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการ

เคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสาร

ประกอบรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือ

ได้จำาแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลือ

อย่างถูกต้อง

• ทดสอบความถู กต้ อ งของตั ว เ ลข โดยทดสอบ 

การคำานวณค่าเผื่อสำาหรับสินค้า เคลื่อนไหวช้า 

ที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร  

ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำาคัญจากวิธีการ

ตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหาร 

ใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ  

และการประมาณค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าได้

กระทำาอย่างเหมาะสม
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.6 

(นโยบายการบัญชี) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 

(มูลค่ายุติธรรม) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 

(สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน) กลุ่มกิจการ

เลือกใช้วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นสำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำานวน 93.30  

ล้านบาท เท่ากัน

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย

• สอบถามผู้บริหารเพื่อทำาความเข้าใจในเทคนิค 

การประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการ

ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่า

และความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารซึ่ง

ใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณา

จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลภายนอกที่สามารถสังเกตได้ของบริษัทอื่น 

ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออก

ตราสารนั้น

• ให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าภายในของ

สำานักงานของข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของ

อัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยงที่ใช้ในการประมาณ

การโดยเทียบเคียงกับอ้างอิงจากต้นทุนทางการ

เงินถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อประเมิน

ว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ

ยอมรับได้

• ทดสอบความถูกต้องตัวเลขโดยทดสอบการคำานวณ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร  

ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำาคัญจากวิธีการ

ตรวจสอบดังกล่าว

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้

ความสำาคัญ เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวเป็น

รายการที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์รวมและการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้เป็นการประมาณ

การที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือก

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐาน โดยใช้ข้อมูลที่

ไม่สามารถสังเกตได้ในตลาด

กลุ่มกิจการใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิจาก

เงินปันผลในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

โดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่สำาคัญ ได้แก่ อัตราคิด

ลดที่ปรับปรุงความเสี่ยงอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัว

เฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 

ซึง่กลุม่กจิการพจิารณาวา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีง

ได้กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น และอัตราการเติบโต

ของรายได้ในอนาคต ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์

ของผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

และการคาดการณ์อนาคต

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าวิธีการ

ที่ผู้บริหารใช้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นและข้อสมมติฐานที่สำาคัญที่ผู้บริหารใช้ใน 

การประมาณการอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบ 

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ

รายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ 

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้

รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือ

ไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม

ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น  

เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ

และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุด

ดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ 

กลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งที่

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

กิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐาน 

การสอบบญัชทีีไ่ด้รบั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสำาคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท่ี์อาจเปน็เหตุ

ใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่กจิการและบรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสำาคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  

ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท

ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตกุารณใ์นรปูแบบทีท่ำาใหม้กีารนำาเสนอขอ้มลู

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ไดรั้บหลักฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุม

ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีสำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแกค่ณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็

อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า

ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นีใ้น

รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่

ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถ 

คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ศนิชา  อัครกิตติลาภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 897,272,315 1,003,320,726 845,988,391 971,210,977

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,047,492,515 884,202,783 1,050,879,164 887,021,715

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 1,126,838 3,055,306 1,126,838 3,055,306

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 

- เงนิลงทนุในตราสารหนี� 12.2 443,800,549 217,089,944 443,800,549 217,089,944

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 838,256,598 789,819,075 835,618,756 786,896,016

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 6,677,297 8,949,139 6,003,386 5,924,953

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,234,626,112 2,906,436,973 3,183,417,084 2,871,198,911

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 

- เงนิลงทนุในตราสารหนี� 12.2 141,803,878 374,957,953 141,803,878 374,957,953

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 14 - - 20,049,230 20,049,230

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 

   - เงนิลงทนุในตราสารทนุ 12.2 93,301,607 174,598,217 93,301,607 174,598,217

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - สทุธิ 15 9,020,821 9,020,821 9,646,688 9,675,837

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 16 1,634,418,720 1,692,876,381 1,580,398,411 1,632,179,532

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 17 764,094 943,910 764,094 943,910

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 18 49,086,661 44,873,500 42,593,032 39,471,834

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 51,977,137 44,246,603 47,851,116 39,166,203

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 57,351,219 47,420,597 57,291,219 47,360,597

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,037,724,137 2,388,937,982 1,993,699,275 2,338,403,313

รวมสินทรพัย์ 5,272,350,249 5,295,374,955 5,177,116,359 5,209,602,224

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 20 1,147,028,534 1,025,835,403 1,147,131,350 1,035,339,839

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 2,607,020 2,810,438 2,607,020 2,810,438

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,923,993 20,084,021 670,736 19,234,234

หนี�สนิตามสญัญาเชา่สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 29 216,614 216,614 216,614 216,614

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 1,444,317 1,214,235 - -

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,153,220,478 1,050,160,711 1,150,625,720 1,057,601,125

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 29 577,268 747,560 577,268 747,560

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 702,625 279,789 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 285,819,444 349,717,892 259,683,793 316,263,957

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 287,099,337 350,745,241 260,261,061 317,011,517

รวมหนี�สิน 1,440,319,815 1,400,905,952 1,410,886,781 1,374,612,642

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 22

   ทนุจดทะเบยีน

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ 

        มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   ทนุที�ออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้

        จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 22 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 23 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองหุน้ทนุซื�อคนื 114,011,638 114,011,638 114,011,638 114,011,638

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,267,375,729 3,327,443,382 3,200,313,221 3,258,460,662

หกั  หุน้ทนุซื�อคนื 24 (114,011,638) (114,011,638) (114,011,638) (114,011,638)

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 46,650,113 49,020,980 47,916,357 58,528,920

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,832,025,842 3,894,464,362 3,766,229,578 3,834,989,582

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 4,592 4,641 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,832,030,434 3,894,469,003 3,766,229,578 3,834,989,582

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 5,272,350,249 5,295,374,955 5,177,116,359 5,209,602,224

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 31 5,883,167,771 5,297,380,806 5,881,620,196 5,295,588,246

รายไดเ้งนิปันผล 25 13,175,780 21,561,709 32,175,533 44,561,317

รายไดอ้ื�น 54,754,220 52,153,736 55,744,527 55,160,266

รวมรายได้ 5,951,097,771 5,371,096,251 5,969,540,256 5,395,309,829

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบรกิาร 5,442,819,540 4,577,495,702 5,468,836,414 4,605,314,379

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 97,771,056 93,352,733 97,771,056 93,352,733

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 267,585,032 259,926,426 262,387,427 255,034,787

ค่าใชจ้า่ยอื�น 20,545,740 19,256,170 20,537,011 19,218,986

รวมค่าใช้จ่าย 5,828,721,368 4,950,031,031 5,849,531,908 4,972,920,885

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 122,376,403 421,065,220 120,008,348 422,388,944

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (49,709) (60,448) (49,709) (60,448)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 122,326,694 421,004,772 119,958,639 422,328,496

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 27 (12,386,617) (80,974,192) (8,098,370) (77,290,805)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 109,940,077 340,030,580 111,860,269 345,037,691

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ��น

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

   การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 80,457,002 - 70,154,658 -

   การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

      ดว้ยที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 12.2 ข) (81,296,610) 15,700,603 (81,296,610) 15,700,603

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 27 167,922 (3,140,120) 2,228,392 (3,140,120)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

  กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (671,686) 12,560,483 (8,913,560) 12,560,483

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

   การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี�

      ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 12.2 ข) (2,123,754) 458,490 (2,123,754) 458,490

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 27 424,751 (91,698) 424,751 (91,698)

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,699,003) 366,792 (1,699,003) 366,792

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ��นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (2,370,689) 12,927,275 (10,612,563) 12,927,275

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 107,569,388 352,957,855 101,247,706 357,964,966

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 109,940,057 340,030,324 111,860,269 345,037,691

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 20 256 - -

109,940,077 340,030,580 111,860,269 345,037,691

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 107,569,190 352,957,599 101,247,706 357,964,966

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 198 256 - -

107,569,388 352,957,855 101,247,706 357,964,966

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 28 0.57 1.77 0.58 1.80

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 122,326,694 421,004,772 119,958,639 422,328,496

รายการปรบัปรงุ

คา่เสื�อมราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน

   และอาคารและอุปกรณ์ 15, 16 352,463,476 352,674,200 339,172,026 339,391,585

คา่ตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 18 8,244,560 8,388,428 7,220,923 7,354,695

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 179,816 179,816 179,816 179,816

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหนี� 12.2 ก) 1,613,948 129,698 1,613,948 129,698

ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 13 2,253,319 55,034 2,253,319 55,034

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและ

   การจาํหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,657,714 209,833 1,880,176 243,099

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

   ของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,725,049 (1,227,981) 1,725,049 (1,227,981)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ (2,400,361) 1,669,995 (2,400,361) 1,669,995

รายไดเ้งนิปันผล 25 (13,175,780) (21,561,709) (32,175,533) (44,561,317)

รายไดด้อกเบี�ย (9,983,130) (10,267,296) (9,895,001) (10,230,917)

ตน้ทุนทางการเงนิ 49,708 60,448 49,708 60,448

ผลประโยชน์พนกังาน 21 30,201,885 29,781,495 27,217,825 26,842,831

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (161,988,734) (65,361,085) (162,563,896) (66,357,351)

สนิคา้คงเหลอื (50,690,842) (330,437,181) (50,976,059) (330,103,590)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (102,271) (2,206,767) (78,432) (2,208,369)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (9,930,622) (13,857,281) (9,930,622) (13,857,281)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 106,230,680 314,902,220 106,595,856 306,741,334

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 230,082 174,085 - -

จา่ยชาํระหนี�สนิผลประโยชน์พนกังาน 21 (13,643,331) (6,860,336) (13,643,331) (6,860,336)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 365,261,860 677,450,388 326,204,050 629,589,889

รบัดอกเบี�ย 10,145,153 10,393,055 10,064,469 10,357,020

จา่ยดอกเบี�ย (57,299) (17,474) (57,299) (17,474)

จา่ยภาษเีงนิได้ (37,849,588) (78,003,700) (32,693,640) (74,220,868)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 2,962,030 101,656 - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 340,462,156 609,923,925 303,517,580 565,708,567

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี� 12.2 ก) (376,790,155) (1,265,334,433) (376,790,155) (1,265,334,433)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหนี� 379,199,019 1,066,837,282 379,199,019 1,066,837,282

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (283,326,504) (226,418,791) (286,439,606) (201,973,441)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 18 (12,457,721) (2,888,351) (10,342,121) (2,590,351)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 3,859,672 4,281,019 3,627,575 4,247,717

เงนิปันผลรบั 25 13,175,780 21,561,709 32,175,533 44,561,317

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (276,339,909) (401,961,565) (258,569,755) (354,251,909)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ (162,701) (202,526) (162,701) (202,526)

เงนิปันผลจา่ย 32 (170,007,957) (109,539,560) (170,007,710) (109,539,168)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (170,170,658) (109,742,086) (170,170,411) (109,741,694)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ (106,048,411) 98,220,274 (125,222,586) 101,714,964

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,003,320,726 905,100,452 971,210,977 869,496,013

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 897,272,315 1,003,320,726 845,988,391 971,210,977

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 41,192,522 24,995,825 53,940,097 47,510,196

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ทีอ่ยู่ของบรษิทัตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวม้ดีงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่: เลขที ่258 ซอยรงัสติ-นครนำยก 49 ต ำบลประชำธปิตัย ์อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี 
 
ส ำนักงำนสำขำ: เลขที ่157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูล จงึรวมเรยีกบรษิัทและบรษิัทย่อยว่ำ  “กลุ่มกจิกำร” โดยรำยละเอยีดของบรษิัทย่อยได้เปิดเผย 
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 14 
 
กำรประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงอุตสำหกรรม 
 
บรษิัท คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง ประกอบธุรกจิหลกัในกำรกำรผลติ ซ่อมแซม และดดัแปลงแม่พมิพ์
โลหะและอุปกรณ์ส ำหรบักำรผลติยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงส ำหรบัยำนยนต์ 
 
บรษิทั ไอ อำร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยอกีแห่งหน่ึง ประกอบธุรกจิหลกัในกำรวจิยัและพฒันำยำงนอกและยำงในส ำหรบั
รถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงส ำหรบัยำนยนต์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
ถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (‟โควดิ-19”) ยงัส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของหลำยอุตสำหกรรม
รวมถึงกลุ่มกจิกำร อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และรูปแบบกำรใช้จ่ำยของผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีรำยได้เพิม่ขึ้น  
อย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรยงัคงให้ควำมใส่ใจเป็นพเิศษกบัเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 โดยได้ด ำเนินกำรเพื่อ
รกัษำธุรกจิใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องดว้ยมำตรกำรกำรจดักำรต้นทุนและกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
รวมถงึกำรเฝ้ำตดิตำมและประเมนิผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2565 อย่ำงใกลช้ดิ 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้น
เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและกำรใช้ 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถือปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีที่มีเน้ือควำม
ขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำทีแ่ตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และแนวปฏบิัติ   

ในเรื่องต่อไปนี้ 
 
- กำรวดัมูลค่ำ ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่้องพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบด้วยกจิกำรมำกกว่ำหน่ึงแห่งซึ่งไม่จ ำเป็น 

ต้องเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยและ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ได้อธบิำยให้ชดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝำ่ยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกจิกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกัน 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ  เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนที่เกดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดให้กจิกำรให้ขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกควำม 
ไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคิด  และอธบิำยให้
ชดัเจนขึน้ถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบงัคับใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปจัจุบนั กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนินี้มำถือปฏบิตัิก่อนวนับงัคบัใช ้และผูบ้รหิำรคำดว่ำจะ 
ไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
ก) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำงปฏบิตักิรณี

มกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เขำ้เงื่อนไขที่ก ำหนดซึ่งเกดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ (เช่น กำรทดแทนอตัรำ 
THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิใหม่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่ำต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 
โดยใช้อัตรำคิดลดที่ปรับปรุงซึ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด้ 

 
5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 
บรษิทัย่อย หมำยถงึ กจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ  
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงที่เกีย่วกบักำรซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อยของบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 14 
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ข) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัต่ิอรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตัดออก ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดยีวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิ
ของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำร หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ 
 
รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุนหรอืก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรอืขำดทุนหรอืก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่นดว้ย 

 
5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงินสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสูงซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
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5.4 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถึงจ ำนวนเงนิทีลู่กค้ำจะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิค้ำและกำรให้บรกิำรตำมปกติของธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 - 60 วนั ดงันัน้ ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเว้นในกรณี 
ทีเ่ป็นรำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และ 
จะวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.6 ฉ) 
 

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนที ่ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลติ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิค้ำนัน้อยู่ในสภำพและสถำนที่
ปจัจุบนั 

 
5.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก)  กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดล
ธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
 รำยกำรทีว่ดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
 รำยกำรทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) เท่ำนัน้ 
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ข)  กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึง่เป็นวนัที่
กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสิทธิ 
ในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรได้โอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค)  กำรวดัมูลค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุน (FVPL) กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธแ์ฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไข
ของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตัดรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุนอื่น พร้อมกับก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรถือไว้เพื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบีย้เท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) และรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำรขำดทุนก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวิธอีัตรำดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำร
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่
เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวัดมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นที่ไม่เขำ้เงื่อนไข 
กำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรอืมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ขำ้งต้นด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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จ) ตรำสำรทุน 

 

กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน
เมื่อมกีำรตัดรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปนัผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู ้
ในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดเ้งนิปนัผลเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลนัน้ 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) 
จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็   
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น และ 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

แม้ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมีรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 แต่ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
เงนิสดเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรรับรู้กำรด้อยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้ 
 

ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผู้บรหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนั
และตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระ
ในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปจัจยัในอนำคตที่อำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำย
ช ำระของลูกหนี้ 
 

ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกประวตักิำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ 
60 เดอืนก่อนวนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ 
อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะท้อนถึงขอ้มูลทีเ่ป็นปจัจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยใช้
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด 
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจะบันทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่
ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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23 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 
ส ำหรับสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) กลุ่มกิจกำรใช้วธิกีำรทัว่ไป (General approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุ
สนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่  
กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบควำมเสี่ยงของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่ง
ของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยกำรพจิำรณำกำรคำดกำรณ์ในอนำคตประกอบ
กบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติที่รบัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดติ
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปจัจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวน
เงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสัญญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่งกลุ่มกจิกำร  
คำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปจัจยัต่อไปนี้ 
 
 จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
 มูลค่ำเงนิตำมเวลำ 
 ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปจัจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร 

 
5.7 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ คอื ทีด่นิและอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไว้เพือ่หำประโยชน์
จำกรำยไดค่้ำเช่ำในระยะยำว และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่  
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 
กลุ่มกจิกำรจะตดัมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
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24 

 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่นจะค ำนวณโดยใชว้ธิเีส้นตรง เพื่อปนัส่วนรำคำทุน
ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอืตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 10 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 

 
5.8 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม  
 
ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 
เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนสนิทรพัย ์มูลค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นจะค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรง เพื่อปนัส่วนรำคำทุนให้เท่ำกับมูลค่ำ
คงเหลอืตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัยด์งันี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 10 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัร 2 - 20 ปี 
เครื่องมอื เครื่องใช ้และอุปกรณ์โรงงำน 5 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ซือ้มำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี 
 
ต้นทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
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25 

 
5.10 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื  หมำยถึง 
จ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช ้
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ 
ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

5.11 สญัญำเช่ำ 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำเป็นสนิทรัพย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำม 
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปนัส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำร 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปจัจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปจัจุบนั
ของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 

 ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
 ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
 มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมูลค่ำคงเหลอื 
 รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
 ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธต่ิออำยุสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ด้มำซึง่สนิทรพัยท์ี่มมีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

 จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
 ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
 ต้นทุนทำงตรงเริม่แรก  
 ต้นทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
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สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยใหแ้ก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 
กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกดิขึน้จำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงอิง 
และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ี่ให้เช่ำ  
ไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 

5.12 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบัปีประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิได้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึน้อยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้  
 
 กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
 ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีี่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปจัจุบันมำหกักลบกับหนี้สินภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบัน และทัง้สินทรพัย์ภำษีเงนิได ้
รอกำรตัดบญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน เช่น ค่ำจ้ำง เงนิเดอืน กำรลำประจ ำปีและกำรลำป่วยที่มีกำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำลของ
พนักงำนปจัจุบนั รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึ
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยเงนิสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระเพิม่เติม
เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภัยอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่มูลค่ำปจัจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้
อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูท้ีใ่กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และแสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ต้องคดิลดเป็นมูลค่ำปจัจุบนั 
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5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปจัจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึง่กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกจิกำรต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และสำมำรถ
ประมำณกำรจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปจัจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมูลค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะถูกจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
หุน้ทุนซือ้คนื 
 
กรณีที่บรษิัทในกลุ่มกจิกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทกลับคนื สิ่งตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เติมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง 
(สุทธจิำกภำษีเงนิได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบรษิัทจนกว่ำ  
หุ้นทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคนืออกไปใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ  
ทีไ่ด้รบัจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เติมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงสุทธจิำกภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้ง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ี่เกดิจำกกจิกรรมปกติทำงธุรกจิทุกประเภท และรำยได้อื่นๆ ที่กลุ่มกจิกำรได้รบัจำกกำรขนส่งสนิค้ำ
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธุิรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น  
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปนัส่วนรำคำของสญัญำดังกล่ำวไปยังแต่ละภำระที่ต้องปฏบิัติตำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้ของแต่ละภำระที่ต้องปฏบิัติ
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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กำรขำยสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ผลติและจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงอุตสำหกรรม ซึ่งจะรบัรูร้ำยได้
จำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อมกีำรโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ไปยงัลูกคำ้ ซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำและไม่มภีำระผูกพนัทีอ่ำจส่งผล
กระทบต่อกำรยอมรับในสินค้ำของลูกค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึน้เมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยังสถำนที่ที่ก ำหนด ควำมเสี่ยงของ  
กำรล้ำสมัยและกำรสูญเสียได้ถูกโอนไปยังลูกค้ำ และเมื่อลูกค้ำได้ยอมรบัสินค้ำตำมสญัญำขำยแล้ว ซึ่งภำระผูกพันของ 
กลุ่มกจิกำรสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว้่ำเกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ 
 
โดยปกติกลุ่มกจิกำรจะขำยสนิค้ำพร้อมกบัมกีำรให้ส่วนลดตำมปรมิำณโดยอ้ำงองิจำกยอดขำยทัง้หมดตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด 
รำยไดจ้ำกกำรขำยนี้จะรบัรูต้ำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ หกัดว้ยส่วนลดตำมจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่ค ำนวณโดยใชว้ธิมีูลค่ำ
ทีค่ำดหวงัจำกขอ้มูลในอดตี โดยกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยไดก้ต่็อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งสูงทีจ่ะไม่มกีำรกลบัรำยกำรอย่ำงมี
นัยส ำคญั หนี้สนิทีต่้องช ำระคืน (รวมอยู่ในเจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น) จะรบัรู้ส ำหรบัส่วนลดตำมปรมิำณที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ใหก้บัลูกคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดขำยจนถงึสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำไม่มอีงคป์ระกอบทำงกำรเงนิที่มี
นัยส ำคญั เนื่องจำกกำรขำยมรีะยะเวลำกำรช ำระเงนิภำยใน 30 - 60 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิัว่ไปในตลำด 
 
ภำระผูกพนัของกลุ่มกจิกำรในกำรซ่อมหรอืเปลีย่นสนิค้ำทีผ่ดิปกตภิำยใต้เงื่อนไขกำรรบัประกนัจะรบัรู้เป็นประมำณกำรหนี้สนิ
และต้นทุนขำย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้ลูกหนี้เมื่อมกีำรส่งมอบสนิค้ำ เนื่องจำกเป็นจุดที่กลุ่มกิจกำรมีสทิธไิด้รับสิง่ตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด 
เวน้แต่มกีำรก ำหนดเวลำในกำรช ำระเงนิ 
 
กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรที่มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำ ก่อนทีจ่ะ
รบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำม
ภำระทีต่้องปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิที่เกดิจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัยท์ี่เกดิจำกสญัญำนัน้  ๆ ในแต่ละสญัญำที่ท ำ 
กบัลูกคำ้ 
 
องคป์ระกอบของกำรจดัหำเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึง่ระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกค้ำและกำรช ำระเงนิ
ของลูกคำ้เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมูลค่ำของเงนิ (Time value of money) 
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5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปนัผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

5.18 อนุพนัธแ์ละกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมือทำงกำรเงนิ ได้แก่ สญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อนุพนัธ ์
ที่ไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงจะรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และจะรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
 

5.19 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดยีวกนักบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้แก่ผู้มอี ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบรหิำร และกรรมกำรบรหิำร 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกจิของกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิขอ้ 9 

 
6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ควำมเสีย่ง
จำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นกำรลดควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและกำรบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธเ์พือ่ป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้อนุมตัิ
นโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ โดยแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ และบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิโดย
จะท ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกับหน่วยปฏบิตัิงำนของกลุ่มกจิกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผู้ก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงในภำพรวม รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยง
จำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งด้ำนสนิเชื่อ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์และเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณีที่ 
มสีภำพคล่องส่วนเกนิ เป็นต้น 
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6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะ
จำกสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ และเยนญี่ปุน่ที่เกีย่วขอ้งกบัรำยกำรซื้อขำยสนิคำ้ ซือ้วตัถุดบิและเครื่องจกัร กลุ่มกจิกำรมี
แนวทำงบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำเข้ำท ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม  
กลุ่มกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนักำรเงนิเพือ่ป้องกำรควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นคดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 97.02 ของรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศทัง้หมด 
 
ควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนรำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 ดอลลำร์

สหรฐัฯ 
บำท 

เยนญ่ีปุ่ น 
บำท 

สกลุเงินอ่ืน 
บำท 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

บำท 
เยนญ่ีปุ่ น 

บำท 
สกลุเงินอ่ืน 

บำท 
       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 105,642,945 31,733,412 1,202,759 101,315,628 48,086,499 889,596 
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 79,870,857 77,967,108 -    59,716,729 82,091,380 -    
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 ดอลลำร์

สหรฐัฯ 
บำท 

เยนญ่ีปุ่ น 
บำท 

สกลุเงินอ่ืน 
บำท 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

บำท 
เยนญ่ีปุ่ น 

บำท 
สกลุเงินอ่ืน 

บำท 
       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 105,642,945 31,733,412 1,202,759 101,315,628 48,086,499 889,596 
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 79,870,857 77,967,108 -    59,716,729 82,091,380 -    
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตำรำงขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงนิบำท
ต่อสกุลเงนิดอลลำร์สหรฐัฯ และเยนญี่ปุ่น ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยน
ส่วนใหญ่มำจำกสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ และเยนญี่ปุน่แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อตัรำแลกเปลีย่นบำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ     
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* 2,577,209 4,159,893 2,577,209 4,159,893 
   - ลดลงรอ้ยละ 10* (2,577,209) (4,159,893) (2,577,209) (4,159,893) 
     
อตัรำแลกเปลีย่นบำทต่อเยนญี่ปุน่     
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* (4,623,370) (3,400,488) (4,623,370) (3,400,488) 
   - ลดลงรอ้ยละ 10* 4,623,370 3,400,488 4,623,370 3,400,488 
 
* โดยก ำหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 

ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบักำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย 
ในตลำด กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิและเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ สนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตัวหรอือตัรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้ เคยีงกับอตัรำ
ตลำดในปจัจุบนั ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรจะเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพือ่บรหิำรควำมเสีย่งเมื่อจ ำเป็น 
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ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งต่อรำคำตลำด (Market risks) ในฐำนะที่เป็นผูล้งทุนในตรำสำรทำงกำรเงนิ และควำมเสีย่งจำก
ฐำนะกำรเงนิของผูท้ีอ่อกตรำสำรที่ลงทุน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกจิกำรไดม้กีำรกระจำยกำรลงทุนเพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่ง
ดงักล่ำว ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมมตขิองคณะกรรมบรษิทั 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรเป็นหน่วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริหำร 
โดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน (Asset management company) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศ
ทัง้ภำครฐัและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำรลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนทีเ่หมำะสมเท่ำกบั 2 - 3 ปี 
 
นโยบำยและกรอบกำรลงทุนเกี่ยวกบัประเภทและสดัส่วนกำรลงทุนผ่ำนหน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 
มดีงันี้ 
 

ประเภทกำรลงทุน สดัส่วนกำรลงทุน 
  

หลกัทรพัยร์ฐับำล หุน้กู้ หรอืพนัธบตัร ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย Collective Investment Scheme (CIS) ลงทุนไดเ้ฉพำะกองทุนรวมตลำดเงนิ (Money Market Fund)  

 
6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์รวมถึง
ควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่ได้รบักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เป็นอสิระ
ในระดบั A- ขึน้ไป 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสี่ยงจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมถึงปจัจัยอื่น ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ผู้บรหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบ 
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
กำรขำยใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยจะรบัช ำระดว้ยเงนิสดเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ โดยกลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่เป็นสำระส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตัวจำกลูกค้ำแต่ละรำย หรอืกำรกระจุกตัวในอุตสำหกรรมใด
อุตสำหกรรมหนึ่ง 
 

ข) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.6 ฉ) 
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 

กลุ่มกจิกำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ โดยกำรมจี ำนวนเงนิสดและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มี
ตลำดรองรบัอย่ำงเพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด  ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำร 
และบริษัทมีเงนิฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทันทีจ ำนวน  897.17 ล้ำนบำท และ 845.92 ล้ำนบำทตำมล ำดับ  
(พ.ศ. 2564 : 1,003.18 ลำ้นบำท และ 971.11 ลำ้นบำท) 
 

ผู้บรหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยพจิำรณำจำกเงนิสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ และพจิำรณำ
สนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ 
 

วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม 
 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
   ของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ปัจจบุนั 

บำท 
ภำยใน 1 ปี 

บำท 
1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

บำท 
       
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
   พ.ศ. 2565       

       

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 8,755,884 1,138,272,650 -    -    1,147,028,534 1,147,028,534 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ -    220,000 660,000 -    880,000 793,882 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 
   ท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์

 
8,755,884 

 
1,138,492,650 

 
660,000 

 
-    

 
1,147,908,534 

 
1,147,822,416 

       

หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ -    2,607,020 -    -    2,607,020 2,607,020 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ -    2,607,020 -    -    2,607,020 2,607,020 
       

รวม 8,755,884     1,141,099,670 660,000 -       1,150,515,554 1,150,429,436 
       

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
   พ.ศ. 2564       

       

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 9,699,086 1,016,136,317 -    -    1,025,835,403 1,025,835,403 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 220,000 880,000 - 1,100,000 964,174 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 
   ท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์

 
9,699,086 

 
1,016,356,317 

 
880,000 

 
- 

 
1,026,935,403 

 
1,026,799,577 

       

หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ - 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
       
รวม 9,699,086 1,019,166,755 880,000 - 1,029,745,841 1,029,610,015 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
    ของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ปัจจบุนั 

บำท 
ภำยใน 1 ปี 

บำท 
1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

บำท 
       
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
   พ.ศ. 2565       

       
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 8,737,706 1,138,393,644 - - 1,147,131,350 1,147,131,350 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 220,000 660,000 - 880,000 793,882 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 
   ท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์

 
8,737,706 

 
1,138,613,644 

 
660,000 

 
- 

 
1,148,011,350 

 
1,147,925,232 

       
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ -    2,607,020 - - 2,607,020 2,607,020 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - 2,607,020 - - 2,607,020 2,607,020 
       
รวม 8,737,706 1,141,220,664 660,000 -    1,150,618,370 1,150,532,252 
       
       
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
   พ.ศ. 2564       

       
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 9,478,597 1,025,861,242 -    - 1,035,339,839 1,035,339,839 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 220,000 880,000 - 1,100,000 964,174 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 
   ท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์

 
9,478,597 

 
1,026,081,242 

 
880,000 

 
- 

 
1,036,439,839 

 
1,036,304,013 

       
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ - 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
       
รวม 9,478,597 1,028,891,680 880,000 - 1,039,250,277 1,039,114,451 
 

6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มกจิกำร และสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น รวมถึงเพื่อรกัษำ
โครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 
ในกำรรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

38 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สนิสุทธหิำรด้วยส่วนของ
เจ้ำของเช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั โดยกลยุทธ์ของกลุ่มกจิกำร คอื กำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน
ให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมอีตัรำส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนี้สนิสุทธ ิ 1,440,319,815 1,400,905,952  1,410,886,781 1,374,612,642  
ส่วนของเจำ้ของ 3,832,030,434 3,894,469,003  3,766,229,578 3,834,989,582  
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.38 0.36 0.37 0.36 

 
7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีูลค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัช ี
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ

  
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

39 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไร 

หรอืขำดทุน 
(FVPL) 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 
บำท บำท บำท บำท บำท 

      
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565      
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 1,126,838 - - 1,126,838 1,126,838 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
 มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น      

- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - 585,604,427 - 585,604,427 585,604,427 
- เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - 93,301,607 - 93,301,607 93,301,607 

 1,126,838 678,906,034 - 680,032,872 680,032,872 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 2,607,020 - - 2,607,020 2,607,020 
 2,607,020 - - 2,607,020 2,607,020 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 793,882 793,882 793,882 
 - - 793,882 793,882 793,882 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

40 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไร 

หรอืขำดทุน 
(FVPL) 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 
บำท บำท บำท บำท บำท 

      
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564      
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 3,055,306 - - 3,055,306 3,055,306 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
 มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น      

- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - 592,047,897 - 592,047,897 592,047,897 
- เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - 174,598,217 - 174,598,217 174,598,217 

 3,055,306 766,646,114 - 769,701,420 769,701,420 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
 2,810,438 - - 2,810,438 2,810,438 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 964,174 964,174 964,174 
 - - 964,174 964,174 964,174 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มูลดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
         

สินทรพัย์         
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ - - 1.13 3.06 - - 1.13 3.06 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ 
   ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน    
   เบด็เสรจ็อื่น 

        

   - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 585.60 592.05 - - - - 585.60 592.05 
   - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - 93.30 174.60 93.30 174.60 

รวมสินทรพัย์ 585.60 592.05 1.13 3.06 93.30 174.60 680.03 769.71 
         
หน้ีสิน         
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ - - 2.61 2.81 - - 2.61 2.81 
รวมหน้ีสิน - - 2.61 2.81 - - 2.61 2.81 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

41 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มูลดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
         
สินทรพัย์         
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 (หมำยเหตุ 15) - - - - 33.97 33.42 33.97 33.42 
รวมสินทรพัย์ - - - - 33.97 33.42 33.97 33.42 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
         
สินทรพัย์         
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 (หมำยเหตุ 15) - - - - 43.84 43.41 43.84 43.41 
รวมสินทรพัย์ - - - - 43.84 43.41 43.84 43.41 

 
มูลค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มูลทีใ่ชด้งันี้ 

 
ขอ้มูลระดบั 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปจัจุบัน / รำคำปิดที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย / สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มูลระดบั 2 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึง่ใชข้อ้มูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมี

นัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองอย่ำงน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มูลระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้   

ในตลำด 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.6 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 1  
 
มูลค่ำยุติธรรมในระดบัที่ 1 ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) ค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อปจัจุบนั / รำคำปิดที่อำ้งองิจำกศูนยซ์ื้อขำยตรำสำรหนี้ไทย / บรษิัทจดักำรลงทุน 
(Asset management company) 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำถูกก ำหนดจำกอตัรำแลกเปลีย่นทนัทซีึง่อำ้งองิจำกธนำคำรพำณิชย์ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

42 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในระดบัที่ 3 ของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
ซึ่งจดัประเภทเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564  
 
 
 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 บำท 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 174,598,217 
กำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำยุตธิรรม (81,296,610) 
  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 93,301,607 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสรุปขอ้มูลเชงิปรมิำณของขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัทีก่ลุ่มกิจกำรใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็น
ขอ้มูลระดบัที ่3 ของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 

 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท สำมำรถสงัเกตได้ ร้อยละ ร้อยละ 
      

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่ 
    วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
    ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI)  
    -  เงนิลงทุนในตรำสำรทุน  

93.30 174.60 อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้
 ในอนำคต 

1.0 1.0 

  
 
อตัรำคดิลดที่ปรบัควำมเสี่ยง 17.5 17.5 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมสมัพนัธข์องขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม 

 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเปล่ียนแปลง 
กำรเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมลูคำ่ 
   ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI)  
   - เงนิลงทุนในตรำสำรทนุ 

อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดใ้นอนำคต รอ้ยละ 1.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.78 ลดลงรอ้ยละ 5.12 
อตัรำคดิลดที่ปรบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.0 ลดลงรอ้ยละ 5.21 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.82 
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43 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) และคณะท ำงำนประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกี่ยวกบั
กระบวนกำรประเมนิมูลค่ำและผลลพัธอ์ย่ำงน้อยทุกไตรมำส 
 
กลุ่มกจิกำรใช้วธิกีำรคิดลดกระแสเงนิสดรบัสุทธิจำกเงนิปนัผลในกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน 
ควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คอื อตัรำคดิลดที่ปรบัปรุง
ควำมเสี่ยงอ้ำงองิจำกต้นทุนทำงกำรเงนิถัวเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  และอตัรำกำรเติบโตของ
รำยไดใ้นอนำคต ซึง่ประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรหรอืขอ้มูลภำยนอกทีส่ำมำรถสงัเกตุได้ของบรษิทัอื่น ๆ ในอุตสำหกรรม
เดยีวกนั 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใช้ดุลยพนิิจได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรใช้ขอ้สมมติฐำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีี่ส ำคญัและขอ้สมมติฐำนที่มคีวำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุให้เกดิ 
กำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ก) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ ์

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินซึ่งไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
กลุ่มกจิกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกวิธกีำรและตัง้ข้อสมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงอิงจำกสถำนะของตลำดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 7 
 

ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยขอ้ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบ 
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 21 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

44 

 
ค) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรับผู้เช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพือ่ก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเช่ำกต่็อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืไมถู่กยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปจัจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะเวลำสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ่้ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำในสญัญำเช่ำพืน้ทีป้่ำยโฆษณำไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ 
1) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื 2) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธิ หรอืกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ 
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้ม
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร 
 

ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
 ใชข้อ้มูลทีก่ำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลทีส่ำมของแต่ละกจิกำรทีเ่ป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ไดร้บัให้สะทอ้นกบักำรเปลี่ยนแปลง

ในปจัจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้
 ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

จ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมติฐำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปจัจยัที่ส่งผลต่อ 
กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.6 ฉ) 
 

ฉ) สินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชค่ีำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำเก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น หลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิ  
ค่ำเผื่อสนิค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมยัต้องใช้กำรประมำณกำร ซึ่งผู้บรหิำรใช้ดุลยพนิิจและประสบกำรณ์และขอ้มูลที่เกดิขึ้น  
ในอดีต ก ำหนดให้สนิค้ำคงเหลอืแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสนิค้ำเสื่อมคุณภำพและ
ลำ้สมยัในอตัรำรอ้ยละ 100 ในกำรประเมนิค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและลำ้สมยั ผู้บรหิำรต้องค ำนึงถงึแนวโน้มกำรขำยจำกสภำพ
เศรษฐกจิและสภำวกำรณ์ของตลำดทัง้ในอดตีและปจัจุบนั อำยุของสนิคำ้คงเหลอื และปจัจยัอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสนิค้ำเสื่อม
คุณภำพและล้ำสมยั มูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกจิหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น
เพือ่ใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รูปรวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย   
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ช) อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน อำคำรและอปุกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือของอสังหำรมิทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สนิทรพัย์ไม่มตีัวตนของกลุ่มกจิกำร โดยฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใชง้ำน
โดยกำรขำยหรอืเลกิใช ้
 

9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนในลกัษณะเดยีวกนักบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหแ้ก่ผู้มอี ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนกรรมกำร ประธำนบรหิำร และกรรมกำรบรหิำร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในปจัจุบนั คอื กำรผลติและจดัจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิ้นส่วนอลีำสโทเมอร์
ส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นหลกั โดยมฐีำนกำรผลติอยู่ในประเทศไทยและด ำเนินธุรกจิทัง้ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
กลุ่มกจิกำรใช้ปจัจยัด้ำนเขตภูมศิำสตร์ในกำรก ำหนดส่วนงำนที่รำยงำน โดยแยกเป็นสองส่วนงำนที่รำยงำน ได้แก่ (1) ตลำดในประเทศ 
และ (2) ตลำดต่ำงประเทศ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมตลำดของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม  
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 4,791,882,796 4,251,120,078 1,091,284,975 1,046,260,728 5,883,167,771 5,297,380,806 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (4,512,110,025) (3,726,223,606) (930,709,515) (851,272,096) (5,442,819,540) (4,577,495,702) 
ก ำไรขัน้ตน้ 279,772,771 524,896,472 160,575,460 194,988,632 440,348,231 719,885,104 
       

รำยไดอ้ื่น     54,754,220 52,153,736 
รำยไดเ้งนิปนัผล     13,175,780 21,561,709 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (97,771,056) (93,352,733) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร     (267,585,032) (259,926,426) 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น     (20,545,740) (19,256,170) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (49,709) (60,448) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     122,326,694 421,004,772 
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได ้     (12,386,617) (80,974,192) 
       

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี     109,940,077 340,030,580 
       

จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (point in time) 

 
4,791,074,796 

 
4,250,190,978 

 
1,091,159,341 

 
1,046,258,579 

 
5,882,234,137 

 
5,296,449,557 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) 

 
808,000 

 
929,100 

 
125,634 

 
2,149 

 
933,634 

 
931,249 

รวมรำยได้ 4,791,882,796 4,251,120,078 1,091,284,975 1,046,260,728 5,883,167,771 5,297,380,806 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 106,319 143,060 71,388 104,849 
เงนิฝำกธนำคำร     
   - เงนิฝำกออมทรพัย ์ 67,438,156 27,656,794 59,439,758 21,075,128 
   - เงนิฝำกกระแสรำยวนั 9,244,337 2,820,872 33,245 31,000 
   - เงนิฝำกประจ ำ 820,483,503 972,700,000 786,444,000 950,000,000 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 897,272,315 1,003,320,726 845,988,391 971,210,977 
 

เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 
     
เงนิฝำกออมทรพัย ์ 0.05 - 0.30 0.05 - 0.13 0.05 - 0.30 0.05 - 0.13 
เงนิฝำกประจ ำ 0.10 - 0.85 0.13 - 0.40 0.13 - 0.85 0.13 - 0.38 

 

เงนิฝำกประจ ำประกอบด้วยเงนิฝำกประจ ำกบัธนำคำรระยะเวลำ 7 วนั และ 3 เดอืน (พ.ศ. 2564 : เงนิฝำกประจ ำระยะเวลำ 11 วนั,  
18 วนั และ 3 เดอืน) 
 

11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30) 509,613,182 457,228,073 513,659,828 462,209,286 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น 520,539,774 418,453,890 518,801,678 415,365,541 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - -    - -    
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 1,030,152,956 875,681,963 1,032,461,506 877,574,827 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 15,295,565 6,683,202 14,484,249 5,859,864 
รำยไดค้ำ้งรบั 437,708 302,788 418,308 290,871 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 20,000 10,000 -    -    
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30) 1,529,673 1,512,434 3,458,488 3,283,757 
ลูกหนี้อื่น 56,613 12,396 56,613 12,396 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 1,047,492,515 884,202,783 1,050,879,164 887,021,715 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 509,580,601 457,225,669 513,627,247 462,206,882 
คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 32,581 -    32,581 -    
คำ้งช ำระ 3 ถงึ 6 เดอืน - 2,404 - 2,404 
คำ้งช ำระ 6 ถงึ 12 เดอืน - -    - -    
คำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืน - -    - -    
 509,613,182 457,228,073 513,659,828 462,209,286 
     
กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 515,899,759 418,076,498 514,309,248 414,988,149 
คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 4,487,633 377,392 4,340,048 377,392 
คำ้งช ำระ 3 ถงึ 6 เดอืน 152,382 -    152,382 -    
คำ้งช ำระ 6 ถงึ 12 เดอืน -    -    -    -    
คำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืน -    -    -    -    
 520,539,774 418,453,890 518,801,678 415,365,541 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - - - 
 520,539,774 418,453,890 518,801,678 415,365,541 
     
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 1,030,152,956 875,681,963 1,032,461,506 877,574,827 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สูญ 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 897,272,315 897,272,315 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ*ิ - - 1,032,176,950 1,032,176,950 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ 1,126,838 - - 1,126,838 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย 
   มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
   - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - 585,604,427 - 585,604,427 
   - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - 93,301,607 - 93,301,607 
 1,126,838 678,906,034 1,929,449,265 2,609,482,137 
     
*  ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ     
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* - 1,144,044,748 1,144,044,748 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 2,607,020 - 2,607,020 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 793,882 793,882 
 2,607,020 1,144,838,630 1,147,445,650 
    
*  ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่หนี้สนิทำงกำรเงนิ    
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 845,988,391 845,988,391 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ*ิ - - 1,036,394,915 1,036,394,915 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ 1,126,838 - - 1,126,838 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย 
   มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
   - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - 585,604,427 - 585,604,427 
   - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - 93,301,607 - 93,301,607 
 1,126,838 678,906,034 1,882,383,306 2,562,416,178 
     
*  ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ     
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* - 1,144,147,564 1,144,147,564 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 2,607,020 - 2,607,020 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 793,882 793,882 
 2,607,020 1,144,941,446 1,147,548,466 
    
*  ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่หนี้สนิทำงกำรเงนิ    
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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12.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
 กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ได้แก่ เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด และลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย แสดงเป็นรำยกำรหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 897,272,315 - 897,272,315 1,003,320,726 - 1,003,320,726 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 1,047,492,515 - 1,047,492,515 884,202,783 - 884,202,783 
รวม 1,944,764,830 - 1,944,764,830 1,887,523,509 - 1,887,523,509 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 845,988,391 - 845,988,391 971,210,977 - 971,210,977 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 1,050,879,164 - 1,050,879,164 887,021,715 - 887,021,715 
รวม 1,896,867,555 - 1,896,867,555 1,858,232,692 - 1,858,232,692 
 

ข) มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
เนื่ องจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นมีลักษณะเป็นสินทรพัย์ที่หมุนเวียน 
ดงันัน้มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีูลค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ค) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.6 ฉ) 



224 แบบ 56-1 One Report 2565

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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12.2  สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธธรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI) 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิธรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิธรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ประกอบดว้ย 
 
 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีกระแสเงินสดตำมสัญญำที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย และมีโมเดลธุรกิจ 

ในวตัถุประสงคก์ำรถอืครองเงนิลงทุนดงักล่ำวเพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพือ่ขำย 
 เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำและกลุ่มกิจกำรเลือกใช้สิทธิในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ณ วนัรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธธรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ประกอบไปด้วยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ (พนัธบตัรรฐับำล 
   และหุน้กู้ของบรษิทัเอกชน)  443,800,549 217,089,944 443,800,549 217,089,944 
 443,800,549 217,089,944 443,800,549 217,089,944 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ (พนัธบตัรรฐับำล 
   และหุน้กู้ของบรษิทัเอกชน)  141,803,878 

 
374,957,953 141,803,878 

 
374,957,953 

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน 
   ควำมต้องกำรของตลำด  

 
93,301,607 

 
174,598,217 

 
93,301,607 

 
174,598,217 

 235,105,485 549,556,170 235,105,485 549,556,170 
รวม 678,906,034 766,646,114 678,906,034 766,646,114 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 
 
กลุ่มกจิกำรมีเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่บรหิำรโดยบรษิัท
หลกัทรพัย์จดักำรกองทุน (Asset management company) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้ภำครฐั
และเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำรลงทุนในพนัธบัตรรัฐบำลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ 
ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนทีเ่หมำะสมเท่ำกบั 2 - 3 ปี นโยบำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ดำ้นรำคำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่6.1.1 ค) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 592,047,897 393,170,645 592,047,897 393,170,645 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 376,790,155 1,265,334,433  376,790,155 1,265,334,433  
กำรจ ำหน่ำยออกไป (388,491,571) (1,074,358,793) (388,491,571) (1,074,358,793) 
รำยไดด้อกเบีย้ 7,381,700 7,443,122  7,381,700 7,443,122  
กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำยุตธิรรม (2,123,754) 458,490  (2,123,754) 458,490  
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 585,604,427 592,047,897 585,604,427 592,047,897 
 
กลุ่มกจิกำรจะโอนส ำรองมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ณ วนัทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนของตรำสำรหนี้บำงส่วนและรบัรู้ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย  
โดยโอนส ำรองมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่นจ ำนวน 1,613,948 บำท 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้อ้ำงองิจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้  
รำคำปิด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวถูกวดัอยู่ในระดบัที่ 1 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม 
(หมำยเหตุ 7) 
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เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
ดงัต่อไปนี้ 
 

     
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    สดัส่วนควำม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
  ประเทศท่ี  เป็นเจ้ำของ มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน 

บริษทั ประเภทกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ ทุนจดทะเบียน ร้อยละ บำท บำท 
       

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์  
   เวยีดนำม จ ำกดั 

ผลติยำงนอก  
ยำงในส ำหรบั

รถจกัรยำนยนต์ 
และชิ้นสว่นยำง
อุตสำหกรรม เวยีดนำม 

12.5 ลำ้น   
ดอลลำร์สหรฐัฯ 8.0 93,301,607 30,781,799 

 
ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)ที่เกี่ยวขอ้งกับสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
   ในตรำสำรหนี้ (โอนส ำรองมูลค่ำยุตธิรรม 
   ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำ 
   ดว้ย FVOCI ในก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 
   ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน) (1,613,948) (129,698) (1,613,948) (129,698) 
เงนิปนัผลรบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   (หมำยเหตุ 25) 13,175,780 21,561,709 13,175,780 21,561,709 
 11,561,832 21,432,011 11,561,832 21,432,011 
     

รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ (2,123,754) 458,490 (2,123,754) 458,490 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรทุน (81,296,610) 15,700,603 (81,296,610) 15,700,603 
 (83,420,364) 16,159,093 (83,420,364) 16,159,093 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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12.3 กำรหกักลบสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงรำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถู่กหกักลบและแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธใินงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบของสิทธิในกำรหกักลบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำขัน้ต้น 

มูลค่ำขัน้ต้น 
ท่ีมีกำรหกักลบ 

ในงบแสดง 
ฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำสุทธิ 
ท่ีแสดง 

ในงบแสดง 
ฐำนะกำรเงิน 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565    
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 381,301,506 (23,915,972) 357,385,534 
รวม 381,301,506 (23,915,972) 357,385,534 
 
สญัญำกำรหกักลบ - ลูกหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้กำรคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรใหส้่วนลดตำมปรมิำณกำรสัง่ซือ้ให้แก่ลูกคำ้บำงรำย โดยภำยใต้สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวนเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้อง
ช ำระและจ ำนวนเงนิที่ลูกค้ำจะต้องจ่ำยช ำระ จะมกีำรหกักลบกนัและช ำระเป็นยอดสุทธ ิดงันัน้ยอดคงเหลอืที่เกี่ยวขอ้งจงึได้แสดง
เป็นยอดสุทธ ิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
13 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 429,917,120 417,736,158 429,579,770 417,382,896 
งำนระหว่ำงท ำ  145,768,698 143,165,751 144,793,181 142,027,281 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 153,753,453 140,177,947 153,753,453 140,177,947 
อุปกรณ์และอะไหล่ 46,404,611 47,313,659 45,079,636 45,882,332 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 67,112,796 46,012,380 67,112,796 46,012,380 
 842,956,678 794,405,895 840,318,836 791,482,836 
หกั ค่ำเผื่อส ำหรบัสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ - วตัถุดบิ (2,099,451) (2,246,536) (2,099,451) (2,246,536) 
 ค่ำเผื่อส ำหรบัสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ - สนิคำ้ส ำเรจ็รูป (2,600,629) (2,340,284) (2,600,629) (2,340,284) 
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 838,256,598 789,819,075 835,618,756 786,896,016 
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ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 สินค้ำคงเหลือมูลค่ำ 7,701,875 บำท (พ.ศ. 2564 : 6,210,680 บำท) แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำ 
จะไดร้บัซึง่ต ่ำกว่ำรำคำทุน 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรกลบัรำยกำรค่ำสินค้ำเสื่อมคุณภำพที่เคยรบัรู้จ ำนวน 2,140,059 บำท โดยกลุ่มกิจกำรได้ท ำลำยและ  
ตดัจ ำหน่ำยรำยกำรสนิคำ้คงเหลอืดงักล่ำว  
 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำในสนิคำ้คงเหลอืและสนิคำ้เสื่อมคุณภำพในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 2,253,319 บำท (พ.ศ. 2564 : 55,034 บำท) เท่ำกนั 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 
 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
 

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

สดัส่วน 
ควำมเป็น
เจ้ำของ 

เงินลงทุนตำม
วิธีรำคำทุน 

บริษทั กำรประกอบธรุกิจ จดัตัง้ บำท ร้อยละ บำท 
      
บรษิทั ไอ อำร์ ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ำกดั วจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930 
บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ำกดั ผลติ ซ่อมแซม และ

ดดัแปลงแมพ่มิพ์โลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     20,049,230 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ  
  ส่วนปรบัปรงุ  
 ท่ีดิน อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 9,020,819 6,179,498 15,200,317 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,179,496) (6,179,496) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819  2 9,020,821 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
ค่ำเสื่อมรำคำ - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 9,020,819 6,179,498 15,200,317 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,179,496) (6,179,496) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
ค่ำเสื่อมรำคำ - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565    
รำคำทุน 9,020,819 6,179,498 15,200,317 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,179,496) (6,179,496) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 



230 แบบ 56-1 One Report 2565

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

57 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ  
  ส่วนปรบัปรงุ  
 ท่ีดิน อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 9,564,949 15,931,220 25,496,169 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (15,791,074) (15,791,074) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 140,146 9,705,095 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,564,949 140,146 9,705,095 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (29,258) (29,258) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,564,949 110,888 9,675,837 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 9,564,949 15,931,220 25,496,169 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (15,820,332) (15,820,332) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 110,888 9,675,837 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,564,949 110,888 9,675,837 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (29,149) (29,149) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,564,949 81,739 9,646,688 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565    
รำคำทุน 9,564,949 15,931,220 25,496,169 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -    (15,849,481) (15,849,481) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 81,739 9,646,688 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

58 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ 13,875,000 13,875,000 17,830,500 17,830,500 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 20,095,000 19,547,000 26,013,761 25,575,327 
 33,970,000 33,422,000 43,844,261 43,405,827 
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของล ำดับชัน้มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งใช้ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้มำเป็น 
ตวัแปรส ำคญัในเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ (หมำยเหตุ 7) โดยมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนถูกประเมนิโดยผู้ประเมนิ
อสิระทุกปี ซึ่งมคุีณสมบตัิของผู้เชี่ยวชำญในวชิำชพีและมปีระสบกำรณ์ในท ำเลที่ตัง้และประเภทของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
ทีท่ ำกำรประเมนิ 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค่้ำเช่ำ      
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 30) - - 3,266,700 3,248,820 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30) 1,332,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 
   - บุคคลอื่น 392,500 434,000 392,500 434,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรบัปี - - 29,149 29,258 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 

 
มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
พืน้ทีป้่ำยโฆษณำ 764,094 943,910 764,094 943,910 
รวม 764,094 943,910 764,094 943,910 
 
รำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัสัญญำเช่ำส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 179,816 179,816 179,816 179,816 
     
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิต้นตำมสญัญำเช่ำ 220,000 220,000 220,000 220,000 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้น 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้: 

    

   - ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 1,753,100 793,311 1,753,100 743,655 
   - ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัยม์มีูลค่ำต ่ำ 1,196,152 1,011,221 1,196,152 1,011,221 

กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 2,949,252 1,804,532 2,949,252 1,754,876 
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64 

 
18 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ  

 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 118,318,867 85,508,246 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (67,945,290) (41,272,068) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 50,373,577 44,236,178 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 50,373,577 44,236,178 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,888,351 2,590,351 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,388,428) (7,354,695) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 44,873,500 39,471,834 
   
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำทุน 121,207,218 88,098,597 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (76,333,718) (48,626,763) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 44,873,500 39,471,834 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 44,873,500 39,471,834 
ซือ้สนิทรพัย ์ 12,457,721 10,342,121 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,244,560) (7,220,923) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 49,086,661 42,593,032 
   
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565   
รำคำทุน 133,664,939 98,440,718 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (84,578,278) (55,847,686) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 49,086,661 42,593,032 
 
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 808,089 บำท (พ.ศ. 2564 : 767,598 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบรกิำร 
และจ ำนวน 7,436,471 บำท (พ.ศ. 2564 : 7,620,830 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 7,220,923 บำท (พ.ศ. 2564 : 7,354,695 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบรหิำร 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

65 

 
19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
บริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สุทธิเป็นสินทรพัย ์     
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 59,065,939 70,978,997 54,914,597 65,850,093 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (7,088,802) (26,732,394) (7,063,481) (26,683,890) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (สินทรพัย)์ 51,977,137 44,246,603 47,851,116 39,166,203 
     

บริษทัย่อยท่ีมีภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สุทธิเป็นหน้ีสิน     
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1,075,788 1,561,884 - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (1,778,413) (1,841,673) - - 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (หน้ีสิน) (702,625) (279,789) - - 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงฐำนะสุทธขิองสนิทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตัดบญัชแีละหนี้สินภำษเีงนิไดร้อกำรตัดบญัชทีีเ่กดิในแต่ละบรษิัท
ของกลุ่มกจิกำร สนิทรพัย์และหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชสีำมำรถแสดงหักกลบลบกันในกรณีที่ในทำงกฎหมำยเป็นภำษีซึ่งจดัเก็บ 
โดยหน่วยงำนเดยีวกนั ซึง่ในกรณีนี้คอืกรมสรรพำกร 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชภีำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีะหว่ำงปีมดีงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (สินทรพัย)์     
ยอดยกมำ 44,246,603 40,677,033 39,166,203 36,109,278 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 6,715,025 6,801,388 6,031,770 6,288,743 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,015,509 (3,231,818) 2,653,143 (3,231,818) 
ยอดยกไป 51,977,137 44,246,603 47,851,116 39,166,203 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (หน้ีสิน)     
ยอดยกมำ (279,789) (331,106) - - 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน - 51,317 - - 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (422,836) - - - 
ยอดยกไป (702,625) (279,789) - - 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

66 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชแีละฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่ส ำคญัของกลุ่มกจิกำร 
ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร 
หรอืขำดทุน 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2565 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 562,088 (40,684) - 521,404 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 192,835 (34,058) - 158,777 
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 72,585,800 3,345,332 (16,091,400) 59,839,732 
 73,340,723 3,270,590 (16,091,400) 60,519,913 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ (611,061) 385,693 - (225,368) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 352,522 - 424,751 777,273 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน (28,763,283) - 16,259,322 (12,503,961) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (188,787) 35,968 - (152,819) 
อำคำรและอุปกรณ์ (163,300) 3,022,774 - 2,859,474 
 (29,373,909) 3,444,435 16,684,073 (9,245,401) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 43,966,814 6,715,025 592,673 51,274,512 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร 
หรอืขำดทุน 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 246,649 315,439 - 562,088 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 192,835 - 192,835 
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 68,994,904 3,590,896 - 72,585,800 
 69,241,553 4,099,170 - 73,340,723 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ (50,026) (561,035) - (611,061) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 444,220 - (91,698) 352,522 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน (25,623,163) - (3,140,120) (28,763,283) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (5) (188,782) - (188,787) 
อำคำรและอุปกรณ์ (3,666,652) 3,503,352 - (163,300) 
 (28,895,626) 2,753,535 (3,231,818) (29,373,909) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 40,345,927 6,852,705 (3,231,818) 43,966,814 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

67 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร 
หรอืขำดทุน 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร

ขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2565 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 562,088 (40,684) - 521,404 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 192,835 (34,058) - 158,777 
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 65,895,014 2,748,519 (14,030,930) 54,612,603 
 66,649,937 2,673,777 (14,030,930) 55,292,784 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ (611,061) 385,693 - (225,368) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 352,522 - 424,751 777,273 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน (28,763,283) - 16,259,322 (12,503,961) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (188,787) 35,968 - (152,819) 
อำคำรและอุปกรณ์ 1,726,875 2,936,332 - 4,663,207 
 (27,483,734) 3,357,993 16,684,073 (7,441,668) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 39,166,203 6,031,770 2,653,143 47,851,116 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร 
หรอืขำดทุน 

รำยกำรท่ี 
รบัรูใ้นก ำไร

ขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 246,649 315,439 - 562,088 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 192,835 - 192,835 
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 63,002,818 2,892,196 - 65,895,014 
 63,249,467 3,400,470 - 66,649,937 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทำงกำรเงนิ (50,026) (561,035) - (611,061) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 444,220 - (91,698) 352,522 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - เงนิลงทุนในตรำสำรทุน (25,623,163) - (3,140,120) (28,763,283) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (5) (188,782) - (188,787) 
อำคำรและอุปกรณ์ (1,911,215) 3,638,090 - 1,726,875 
 (27,140,189) 2,888,273 (3,231,818) (27,483,734) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 36,109,278 6,288,743 (3,231,818) 39,166,203 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

68 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรได้บันทกึสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีเพยีงเท่ำที่ฝ่ำยบรหิำรคำดว่ำจะได้ใช้
ประโยชน์จำกประมำณกำรตำมขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในกลุ่มกจิกำร ส่วนกำรเปิดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้น
ของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีกเ็พื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเขำ้ใจมูลเหตุของกำรบนัทกึยอดสุทธขิองสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้
รอกำรตดับญัช ี
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไม่มผีลขำดทุนสะสมทำงภำษ ี
 
ตำมประมวลรษัฎำกรของประเทศไทย บรษิทัแต่ละแห่งมภีำระภำษแียกจำกกนัและไม่มปีระโยชน์ทำงภำษสี ำหรบักำรรวมกลุ่มกจิกำร 
 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30) 271,628,810 281,678,985 271,628,810 282,652,257 
เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น 635,452,589 553,924,496 630,076,088 545,227,621 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30) 76,315 963,445 26,433,864 32,525,946 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 163,774,032 135,683,035 145,364,863 122,586,728 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 2,983,786 2,076,387 2,983,786 2,076,387 
เจำ้หนี้อื่น 73,113,002 51,509,055 70,643,939 50,270,900 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,147,028,534 1,025,835,403 1,147,131,350 1,035,339,839 
 
ยอดคงเหลอืของค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
โบนัสคำ้งจ่ำย 126,517,893 99,337,730 113,626,895 89,407,916 
ภำษเีงนิไดพ้นักงำนคำ้งจ่ำย 10,615,839 6,822,999 10,146,698 6,498,171 
สวสัดกิำรพนักงำนคำ้งจ่ำย 9,401,655 9,957,105 8,573,048 9,156,925 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น 17,238,645 19,565,201 13,018,222 17,523,716 
รวมค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 163,774,032 135,683,035 145,364,863 122,586,728 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

69 

 
21 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 285,819,444 349,717,892 259,683,793 316,263,957 
รวม 285,819,444 349,717,892 259,683,793 316,263,957 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืน
ในปีสุดทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 349,717,892 326,796,733 316,263,957 296,281,462 
ต้นทุนบรกิำรปจัจุบนั 24,222,417 24,122,392 21,766,395 21,708,612 
ต้นทุนดอกเบีย้ 5,979,468 5,659,103 5,405,452 5,134,219 
     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน:     
- ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (86,710,472) - (76,035,810) - 
- ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 6,253,470 -    5,881,152 -    

     
 299,462,775 356,578,228 273,281,146 323,124,293 

บวก  ภำระผูกพนัส่วนทีเ่พิม่จำกกำรรบัโอนพนักงำน - -    45,978 -    
หกั  ผลประโยชน์ทีจ่่ำยระหว่ำงปี (13,643,331) (6,860,336) (13,643,331) (6,860,336) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 285,819,444 349,717,892 259,683,793 316,263,957 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

70 

 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึหนี้สนิดงักล่ำวจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัภำยใต้ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 2.75 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 2.75 รอ้ยละ 1.75 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 4.50 รอ้ยละ 6.00 - 

รอ้ยละ 6.50 
รอ้ยละ 4.50 รอ้ยละ 6.00 - 

รอ้ยละ 6.50 
อตัรำของค่ำตอบแทนคงทีอ่ ื่น รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 3.50 รอ้ยละ 1.75 
รำคำทองค ำ 1 บำท 30,000 บำท 21,500 บำท 30,000 บำท 21,500 บำท 
อตัรำเงนิเฟ้อทองค ำ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
อำยุเกษยีณ 58 ปี 58 ปี 58 ปี 58 ปี 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัในปี พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (ร้อยละ) 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (บำท) 

    
อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 4.9 ลดลง 14,109,775 บำท 
 ลดลงรอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 เพิม่ขึน้ 15,255,286 บำท 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.6 เพิม่ขึน้ 27,544,450 บำท 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 8.4 ลดลง 23,895,305 บำท 
รำคำทองค ำ 1 บำท เพิม่ขึน้ 1,000 บำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เพิม่ขึน้ 1,026,488 บำท 
 ลดลง 1,000 บำท ลดลงรอ้ยละ 0.4 ลดลง 1,026,486 บำท 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (ร้อยละ) 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (บำท) 

    
อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 4.8 ลดลง 12,449,299 บำท 
 ลดลงรอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2  เพิม่ขึน้ 13,446,993 บำท 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3  เพิม่ขึน้ 24,195,798 บำท 
 ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 8.1 ลดลง 21,028,489 บำท 
รำคำทองค ำ 1 บำท เพิม่ขึน้ 1,000 บำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เพิม่ขึน้ 949,342 บำท 
 ลดลง 1,000 บำท ลดลงรอ้ยละ 0.4 ลดลง 949,342 บำท 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

71 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ ซึ่งในทำงปฏบิัติ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญ
ทีร่บัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวค้ ำนวณ
ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 11.01 ปี 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด: 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระน้อยกว่ำ 1 ปี 8,103,016 10,542,886 8,062,111 10,419,877 
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระระหว่ำง 1 - 5 ปี 60,239,961 40,119,160 57,973,965 38,646,926 
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 5 ปี 319,004,823 360,393,439 282,930,440 313,247,854 
 387,347,800 411,055,485 348,966,516 362,314,657 
 

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส่วนเกินมูลค่ำ  
  หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั รวม 
 จ ำนวนหุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 192,207,700 85,988,362 298,000,000 383,988,362 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 192,207,700 85,988,362 298,000,000 383,988,362 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 192,207,700 85,988,362 298,000,000 383,988,362 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิัทมหีุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดจ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2564 : 200 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมมูีลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2564 : หุน้ละ 1 บำท) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ 
 
รำยละเอยีดของหุน้ทุนซือ้คนืไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 24 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

72 

 
23 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 

ภำยใต้พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั บรษิทัต้องจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหลงั
หกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ทุนส ำรองดงักล่ำว
เป็นทุนส ำรองทีไ่ม่สำมำรถจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้ 
 

ในงบกำรเงนิรวม ทุนส ำรองตำมกฏหมำยของบรษิทัย่อยจะรวมอยู่ในก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร 
 

24 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทกลบัคนื สิง่ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เติมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง (สุทธจิำก
ภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุ้นทุนซือ้คนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของของบรษิทัจนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำว
จะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซือ้คนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรน ำหุ้นทุนซือ้คนื
ออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงสุทธิจำกภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 ของบรษิัท มีมติอนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นทุนคืน 
(Treasury Shares) เพื่อวตัถุประสงคก์ำรบรหิำรทำงกำรเงนิ ภำยใต้วงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 118 ล้ำนบำท ซึ่งคดิเป็นจ ำนวนหุ้นประมำณ  
8 ลำ้นหุน้ หรอืรอ้ยละ 4 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด โดยบรษิัทไดด้ ำเนินกำรซือ้คนืหุ้นทุนบนกระดำนหลกัในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัที่ 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยหุ้น 
ทุนซือ้คนืจะต้องถูกจ ำหน่ำยออกไปภำยหลงั 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 ปี นับจำกวนัทีซ่ือ้หุ้นทุนคนืเสร็จสิน้ จ ำนวนเงนิทีจ่่ำยไปเพือ่กำรซื้อ 
หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

เมื่อวนัที่ 5 มถุินำยน พ.ศ. 2563 โครงกำรซื้อหุ้นทุนคนืเพือ่บรหิำรทำงกำรเงนิของบรษิัทได้สิน้สุดลง โดยบรษิทัได้ด ำเนินกำรซือ้หุ้น
ทุนคนืจ ำนวน 7,792,300 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 114,011,638 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั 
 

25 รำยได้เงินปันผล 
 

เงินปันผลรบัจำกบริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของบรษิัท คนิโนะ โฮช ิเอ็นจเินียริง่ จ ำกดั มมีตอินุมตัิ
ให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำ 50 บำทต่อหุน้ โดยจ่ำยจำกกจิกำรทีไ่ม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 5 ลำ้นบำท โดยไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของบรษิัท คนิโนะ โฮช ิเอ็นจเินียริง่ จ ำกดั มมีตอินุมตัิ
ให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัรำ 30 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 3 ลำ้นบำท โดยไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564  ของบรษิัท ไอ อำร์ ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ำกดั มมีติอนุมัติ 
ให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำ 6 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 18 ลำ้นบำท โดยไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2565  ของบรษิัท ไอ อำร์ ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ำกดั มมีติอนุมัติ 
ใหจ่้ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัรำ 5.53 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยจำกกจิกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 16 ลำ้นบำท โดยไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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เงินปันผลรบัจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
เมื่อวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้รบัเงินปนัผลจ่ำยครัง้ที่ 2 จำกบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จ ำกัด จ ำนวน 
16,614 ลำ้นดองเวยีดนำม (ประมำณ 21.56 ลำ้นบำท) โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรได้รบัเงนิปนัผลจำกบรษิัท อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนำม จ ำกดั จ ำนวน 9.24 ล้ำนดองเวยีดนำม 
(ประมำณ 13.18 ลำ้นบำท) โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 2,958,362,592 2,415,820,424 2,937,304,457 2,393,574,298 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำ 16,178,454 60,039,808 16,341,406 59,420,999 
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์และอสงัหำรมิทรพัย ์
   เพือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 15 และ 16) 

 
352,463,476 

 
352,674,200 339,172,026 339,391,585 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุ 17) 179,816 179,816 179,816 179,816 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมำยเหตุ 18) 8,244,560 8,388,428 7,220,923 7,354,695 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 814,290,991 777,988,414 735,099,744 704,604,627 
ค่ำโฆษณำและค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำย 15,540,774 17,561,780 15,540,774 17,561,780 
ค่ำเช่ำ 2,949,252 1,804,532 2,949,252 1,754,876 
ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 960,568,188 827,481,834 960,568,188 827,481,834 
ค่ำสำธำรณูปโภค 158,222,673 145,781,128 150,103,498 138,921,133 
ค่ำขนส่ง 75,418,686 67,996,851 75,320,627 67,954,380 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 117,631,364 101,215,454 113,490,555 98,250,991 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี 47,262,156 43,617,528 46,933,942 43,317,121 
ค่ำเบีย้ประกนัภยั 17,428,580 16,601,068 17,209,963 16,146,233 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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27 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั:     
 ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 19,335,050 87,421,008 14,392,744 82,836,563 
 กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (233,408) 405,889 (262,604) 742,985 
     

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั 19,101,642 87,826,897 14,130,140 83,579,548 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19):     
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีล่ดลง (3,270,590) (4,099,170) (2,673,777) (3,400,470) 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีล่ดลง (3,444,435) (2,753,535) (3,357,993) (2,888,273) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (6,715,025) (6,852,705) (6,031,770) (6,288,743) 
     

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 12,386,617 80,974,192 8,098,370 77,290,805 
 

กำรกระทบยอดจ ำนวนเงนิระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ชส้ ำหรบัปี แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 122,326,694 421,004,772 119,958,639 422,328,496 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 24,465,339 84,200,954 23,991,728 84,465,699 
ผลกระทบ :     
รำยไดท้ีไ่ม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณภำษแีละ 
   ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัเพิม่ขึน้ (5,262,287) (3,413,736) (8,955,124) (7,915,627) 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีด้ 4,250,297 723,210 4,157,694 602,354 
รำยไดท้ีต่้องน ำมำรวมค ำนวณภำษเีพิม่เตมิ - - - - 
ก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได้ (10,833,324) (633,768) (10,833,324) (604,606) 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
   รอกำรตดับญัช ี - - - - 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้ - (308,357) - - 

กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน (233,408) 405,889 (262,604) 742,985 
     

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 12,386,617 80,974,192 8,098,370 77,290,805 
 

อตัรำภำษีเงินได้ถัวเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 10.13 (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 19.23) ส ำหรับงบกำรเงินรวมและร้อยละ 6.75 (พ.ศ. 2564 :  
รอ้ยละ 18.30) ส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลีย่เกดิจำกกำรลดลงของก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บั
กำรยกเวน้ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีปจัจุบนั 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ี 
   ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,123,754) 424,751  (1,699,003) 458,490 (91,698) 366,792 
กำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำรทนุ 
   ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (81,296,610) 16,259,322  (65,037,288) 15,700,603 (3,140,120) 12,560,483 
กำรวดัมูลคำ่ใหมข่องภำระผูกพนั 
   ผลประโยชน์พนักงำน 80,457,002 (16,091,400) 64,365,602  - - - 
 (2,963,362) 592,673 (2,370,689) 16,159,093 (3,231,818) 12,927,275 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ี 
   ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,123,754) 424,751  (1,699,003) 458,490 (91,698) 366,792 
กำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำรทนุ 
   ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (81,296,610) 16,259,322  (65,037,288) 15,700,603 (3,140,120) 12,560,483 
กำรวดัมูลคำ่ใหมข่องภำระผูกพนั 
   ผลประโยชน์พนักงำน 70,154,658  (14,030,930) 56,123,728  - - - 
 (13,265,706) 2,653,143 (10,612,563) 16,159,093 (3,231,818) 12,927,275 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

76 

 
28 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 109,940,057 340,030,324 111,860,269 345,037,691 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 192,207,700 192,207,700 192,207,700 192,207,700 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.57 1.77 0.58 1.80 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
 

29 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 
 
 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 บำท 
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2564  964,174 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 49,708 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิต้นตำมสญัญำเช่ำ (220,000) 
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 793,882 
  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 216,614 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 577,268 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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30 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิัทไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยทีบุ่คคลหรือกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิัทหรอืถูกควบคุม
โดยบรษิัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักับบรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บรษิัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรือ
กจิกำรซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคัญรวมทัง้กรรมกำรของบรษิัท ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกับ
บุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยกลุ่มลีอ้สิสระนุกูล ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 39.51 บรษิทั อโินเว รบัเบอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิัท 
ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศญี่ปุน่ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 35.69 และจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 24.80 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้้องค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมรีำยกำรค้ำกบับรษิัทย่อยและกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกนั
ระหว่ำงกจิกำรตำมปกตขิองกำรด ำเนินธุรกจิ และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ตำมปกตซิึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
 เง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์
  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ รำคำตลำดหรอืรำคำทุนบวกก ำไรขัน้ต้นตำมชนิดผลติภณัฑ์ 
รำยไดค่้ำบรกิำร  รำคำต้นทุนบวกก ำไร 
รำยไดค่้ำเช่ำ  รำคำตำมสญัญำทีใ่กลเ้คยีงรำคำตลำด 
ซือ้วตัถุดบิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และแม่พมิพโ์ลหะ รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงกบัทีค่ดิจำกบุคคลภำยนอก 
ค่ำวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ รำคำตำมสญัญำทีใ่กลเ้คยีงรำคำตลำด 
ค่ำธรรมเนียมตำมสญัญำรบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค รำคำตำมสญัญำ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขำย 
ค่ำโฆษณำ รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงรำคำตลำด 
ค่ำสำธำรณูปโภค รำคำซึง่ไดม้ำจำกรำคำทีถู่กเรยีกเกบ็จำกบุคคลภำยนอก 
ค่ำบรกิำรพนักงำนระหว่ำงกนั รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงกบัทีค่ดิกบับุคคลภำยนอก 
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รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 14,057,304 17,937,953 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,594,188,187 2,389,845,908 2,594,062,552 2,389,843,760 
 2,594,188,187 2,389,845,908 2,608,119,856 2,407,781,713 
     
รำยได้ค่ำบริกำร     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,894,970 14,714,817 15,894,970 14,714,817 
     
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 15)     
บรษิทัย่อย - - 3,266,700 3,248,820 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,332,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 
 1,332,000 1,332,000 4,598,700 4,580,820 
     
รำยได้เงินปันผล (หมำยเหตุ 25)     
บรษิทัย่อย  - - 18,999,753 22,999,608 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,175,780 21,561,709 13,175,780 21,561,709 
 13,175,780 21,561,709 32,175,533 44,561,317 
     
ซ้ือวตัถดิุบ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 931,611,821 911,501,462 931,611,821 911,501,462 
     
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ แม่พิมพโ์ลหะ 
   และค่ำซ่อมแซม     
บรษิทัย่อย - - 44,525,875 47,187,825 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,830,016 1,998,414 1,830,016 1,998,414 
 1,830,016 1,998,414 46,355,891 49,186,239 
     
ค่ำวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์     
บรษิทัย่อย - - 112,887,126 102,997,082 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,181,447 1,343,390 - - 
 3,181,447 1,343,390 112,887,126 102,997,082 
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79 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำธรรมเนียมตำมสญัญำรบัควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86,397,658 79,267,496 86,397,658 79,267,496 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,512,696 530,541 1,512,696 530,541 
     
ค่ำโฆษณำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,425,485 8,855,302 6,425,485 8,855,302 
     
ค่ำสำธำรณูปโภค     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 430,505 380,593 430,505 380,593 
 
บรษิัทได้ท ำสญัญำเพื่อให้เช่ำที่ดนิ อำคำรและเครื่องจกัรและอุปกรณ์แก่บรษิัทย่อยทัง้สองแห่งและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง  
ในอตัรำค่ำเช่ำรวมปีละประมำณ 4.60 ลำ้นบำท สญัญำนี้มอีำยุ 1 ปี  
 
บรษิทัไดเ้กบ็ค่ำสำธำรณูปโภคบำงส่วนจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนับำงแห่งในรำคำซึง่ไดม้ำจำกรำคำทีถู่กเรยีกเกบ็จำกบุคคลภำยนอก 
 
บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรบัค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลอืทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสนิคำ้กบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัในประเทศ
แห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสญัญำระบุให้บรษิัทต้องช ำระค่ำบรกิำรให้กบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัตำมอตัรำที่ระบุในสญัญำ สญัญำดงักล่ำว  
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมกีำรบอกเลกิสญัญำโดยฝำ่ยหนึ่งฝำ่ยใด 
 
บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำรบับรกิำรดำ้นกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑก์บับรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่เงื่อนไขในสญัญำระบุใหบ้รษิทัต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหก้บับรษิทัย่อยตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
บรษิัทไดท้ ำสญัญำเพือ่ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีกบักจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนัในประเทศแห่งหน่ึง ในอตัรำค่ำบรกิำรรวมปีละประมำณ 13.24 ล้ำนบำท 
โดยอตัรำค่ำบรกิำรจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกนัระหว่ำงคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยในเดอืนมถุินำยนของทุกปี สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี  
ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2565 
 
บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และรบับรกิำรรกัษำควำมปลอดภัยกบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัในประเทศแห่งหน่ึง ในอตั รำค่ำเช่ำและ
บรกิำรรวมปีละประมำณ 1.54 ลำ้นบำท สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 6 เดอืน มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2565 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

80 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย - -    4,046,646 4,981,212 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  509,613,182 457,228,073 509,613,182 457,228,074 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ  509,613,182 457,228,073 513,659,828 462,209,286 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  -    -    1,928,815 1,771,323 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,529,673 1,512,434 1,529,673 1,512,434 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,529,673 1,512,434 3,458,488 3,283,757 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย - -    - 973,272 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 271,628,810 281,678,985 271,628,810 281,678,985 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 271,628,810 281,678,985 271,628,810 282,652,257 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  - -    26,357,550 32,268,301 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 76,315 963,445 76,314 257,645 
รวมเจ้ำหน้ีอ่ืน 76,315 963,445 26,433,864 32,525,946 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2565  
และ พ.ศ. 2564 ดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 68,323,785 65,275,947 68,323,785 65,275,947 
ผลประโยชน์หลงักำรจำ้งงำน 1,596,821 1,744,164 1,596,821 1,744,164 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,316,516 1,270,930 1,316,516 1,270,930 
 71,237,122 68,291,041 71,237,122 68,291,041 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

82 

 
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มกจิกำรเป็นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่งกำรจ ำแนกรำยไดต้ำมส่วนที่ไดร้บักำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนและส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ได้รบักำรส่งเสริม ไม่ได้รบักำรส่งเสริม รวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำก :       
   กำรสง่ออก 985,164,997 210,399,351 106,119,978 835,861,377 1,091,284,975 1,046,260,728 
   กำรขำยในประเทศ 3,465,351,016 475,645,866 1,326,531,780 3,775,474,212 4,791,882,796 4,251,120,078 
 4,450,516,013 686,045,217 1,432,651,758 4,611,335,589 5,883,167,771 5,297,380,806 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ได้รบักำรส่งเสริม ไม่ได้รบักำรส่งเสริม รวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำก :       
   กำรสง่ออก 985,164,997 210,399,351 105,994,343 835,859,228 1,091,159,340 1,046,258,579 
   กำรขำยในประเทศ 3,465,351,016 475,645,866 1,325,109,840 3,773,683,801 4,790,460,856 4,249,329,667 
 4,450,516,013 686,045,217 1,431,104,183 4,609,543,029 5,881,620,196 5,295,588,246 
 

32 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของบรษิัท มีมติอนุมตัิกำรเสนอจ่ำยเงนิปนัผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัรำ 0.8845 บำทต่อหุน้ โดยจ่ำยจำกกจิกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมเป็นเงนิปนัผล
จ ำนวน 170.01 ลำ้นบำท บรษิทัไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของบรษิัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำ 0.5699 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.0739 บำทต่อหุ้น 
และจำกกจิกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.4960 บำทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 109.54 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผล
ดงักล่ำวในวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

83 

 
33 ภำระผกูพนั 

 
33.1 ข้อผกูมดัตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ี่มมีูลค่ำต ่ำและมอีำยุสญัญำเช่ำเท่ำกบัหรอืน้อยกว่ำ 12 เดอืน  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำพืน้ที่
ในอำคำร ทีพ่กัส ำหรบัพนักงำน ยำนพำหะ และอุปกรณ์ส ำนักงำน  
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำและมอีำยุสญัญำเช่ำเท่ำกบัหรอืน้อยกว่ำ 
12 เดอืน ซึง่ไม่สำมำรถยกเลกิไดข้องกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 647,022 610,504 647,022 610,504 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 3 ปี 377,190 20,110 377,190 20,110 
รวม 1,024,212 630,614 1,024,212 630,614 

 
33.2 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทที่เป็นภำระผูกพัน
ตำมปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกำรค ้ำประกันเพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจ ำนวน 20.62 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2564 : 20.62 ล้ำนบำท) กำรค ้ำประกนัเพือ่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดทีบ่รษิทัจะต้องปฏบิตัติำมในกำรอนุญำต
ให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรบัรองโดยผู้ออกใบอนุญำตจ ำนวน 0.38 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2564 : 0.34 ล้ำนบำท) และกำรค ้ำประกนั
กำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำจ ำนวน 5.42 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 1.06 ลำ้นบำท) 
 
หนังสอืค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งต้นออกส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมปกตขิองธุรกจิ บรษิทัคำดว่ำจะไม่เกดิหนี้สนิจำกกำรค ้ำประกนั 
 

33.3 ข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน 
 
บรษิัทได้ท ำสญัญำเพื่อรบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคในกำรผลติกบักจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนัในต่ำงประเทศหลำยแห่ง ซึ่งเงื่อนไข
ในสญัญำระบุใหบ้รษิทัต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขำย 
 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 6/2565 ไดม้มีติเห็นชอบกำรเสนอจ่ำยเงนิปนัผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2565 ในอตัรำ 0.2910 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.2496 บำท 
ต่อหุ้น และจำกกจิกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.0414 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 55.93 ลำ้นบำท ซึ่งคำดว่ำจะ
จ่ำยเงินปนัผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2566  
โดยเงนิปนัผลดงักล่ำวยงัไม่ไดถู้กบนัทกึเป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิ ทัง้นี้บรษิทัจะน ำเสนอเพื่อกำรอนุมตัิจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในประชุม
สำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2565

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี 
และเลขานุการบริษัท

นางพิมพ์ใจ 
ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล

นายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์

นายชิเกคิ
ยามาดะ

นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

นายสุรงค์
บูลกุล

นายโชอิชิ
อีโนเว

นางอัญชลี
ชวนิชย์

นายคาซูโอะ
ซาโตะ

นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล

รศ.จารุพร
ไวยนันท์

คณะกรรมการบริษัท
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นายชิเกคิ
ยามาดะ

นายอาคิระ
โทโคโระ

นายฮิโรยูกิ
ฮิบิ

นางพิมพ์ใจ 
ลี้อิสสระนุกูล

นายสุชาติ
คูถิรตระการ

นายคาซูอากิ
ยามาดะ

นายทาเคชิ
อะราคาวา

นายณรงค์ชัย
รัตนเอกกวิน

นางสาววิชชุดา
กู้พงษ์ศักดิ์

นางสาวแพรวพรรณ
สองห้อง

คณะกรรมการบริหาร
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นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
อายุ: 61 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธาน
คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

30 ธันวาคม 2537

2.78%

พี่น้อง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำาเนินงานมหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย 

สหรัฐอเมริกา      

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

• หลักสูตร Board Essential Program (BEP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) รุ่น 37/2003

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 

• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

1. รายละเอียดของกรรมการ
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร  

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบ 

การผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

2561 – ปัจจุบัน • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน • กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)

2557 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน • กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.

2551 – ปัจจุบัน • สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)

2549 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

2544 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2538 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

• กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

• กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2526 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2563 – 2565 • ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2562 – 2565 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

2546 – 2565 • กรรมการ บจ.วังจุฬา

2561 – 2563 • ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence  

Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• กรรมการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 จัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา  

ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกัน

2559 – 2561 • รองประธานสำานักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 – 2561 • กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2556 – 2561 • กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง:

1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  

บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

2. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

3. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

4. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

5. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

6. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

7. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 8 แห่ง

1. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)

3. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่ง

ประเทศไทย (ACMA)

4. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรม 

สถานแห่งประเทศไทย

5. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.

6. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ระดับ

ภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด

ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง
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นายชิเกคิ ยามาดะ
อายุ: 60 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

23 ตุลาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน • ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ 

รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

• กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

• กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. คินโนะ 

โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

มีนาคม 2564 – 

ตุลาคม 2564

• ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำานักงานใหญ่ ญี่ปุ่น

2562 – 2564 • กรรมการผู้จัดการ บจ. อิโนแอค เวียดนาม

2561 –  2562 • รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น

2559 – 2561 • กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำาหรับ

กลุ่มบริษัทอิโนแอค ในอเมริกาเหนือ 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

เอกกฎหมาย Meijo 

University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง                       

4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

3. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นายโชอิชิ อีโนเว
อายุ: 93 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2537

นายโชอิชิ อีโนเว
อายุ: 

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2537

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2537 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2543 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2529 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล 

เซ็นเตอร์

2518 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์

เนชั่นแนล

2516 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ 

ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น -  ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท -  ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล

3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น

4. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
อายุ: 62 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

30 ธันวาคม 2537

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
2.19%

2537 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน                  • กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

2560 – ปัจจุบัน                  • ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น

2558 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

• อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย

2550 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

2549 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

2544 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหาร 

บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

2541 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

2539 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง

• รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

• กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2538 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บจ. โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ 

มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)  

• กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

• กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

• กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ

2536 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2529 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

2526 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2546 – 2565 • กรรมการ บจ. วังจุฬา

2557 – 2563 • กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

• ปริญญาตรีคณะบริหาร

ธุรกิจ-การค้า สาขาวิชา

การตลาดอุตสาหกรรม Nanzan 

University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

Class (DAP) รุ่น 136/2560
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง:

1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น

2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 14 แห่ง

1. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

2. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

3. กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

5. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

6. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง

7. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

8. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง

9. กรรมการบริหาร บจ. โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ 

มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

10. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

11. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

12. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ

13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

14. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 2 แห่ง

1. อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  

สภากาชาดไทย

2. ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง



268 แบบ 56-1 One Report 2565

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
อายุ: 59 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
2.35%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University,  U.S.A.

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

• การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Econamic Update for CFO โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) รุ่น 8/2554

การอบรมสถาบันอื่นๆ 

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม



269บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2537 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2564 – ปัจจุบัน • กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

• กรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย

• กรรมการ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

2563 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2562 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า

2557 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2556 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2549 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

• กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

2543 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

2542 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

2540 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

• กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

2539 – ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการบริหารบจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

• รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2535 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 – 2565 • กรรมการ บจ. วังจุฬา

2559 – 2564 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



270 แบบ 56-1 One Report 2565

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง:

1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2. กรรมการ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 11แห่ง

1. กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2. กรรมการ บจ. โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

3. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

4. กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

5. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

6. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

7. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

8. รองประธานกรรมการบริหาร  

บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

9. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

10. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

11. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 5 แห่ง

1. ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่่น)

2. กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

3. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

4. ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า

5. กรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง



271บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)



272 แบบ 56-1 One Report 2565

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
อายุ: 55 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
2.54%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, และนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546

• หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2537 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2549 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

2539 – ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง

• กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำากัด

2536 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2533 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 

• กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

2529 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2523 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2546 – 2565 • กรรมการ บจ. วังจุฬา



273บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง:

1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

1. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง

4. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำากัด

5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919

7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)

8. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง
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นางอัญชลี ชวนิชย์
อายุ: 72 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14 กุมภาพันธ์ 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 2/2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2564 Lessons Learnt from Financial Cases: 

How Board should
• หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 2/2564 Leading Your Business through 

Uncertainties
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2564
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2564
• หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006
• หลักสูตร Finance for Nomfi nance Director รุ่น 10/2004
• หลักสูตร Directors Certifi cation Program รุ่น 45/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004

ประวัติการอบรม



275บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2565 – ปัจจุบัน • กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2560 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน • นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 

2543 – ปัจจุบัน • ประธานมูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์-ฟ้ืนฟูปะการังและชายหาด

2563 – 2564 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2560 – 2563 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

2559 – 2560 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2545 สถาบัน

พระปกเกล้า

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 11 (2541) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน)

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 6 แห่ง

1. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำาในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2. รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. ที่ปรึกษาประจำาาคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

สภาผู้แทนราษฎร

4. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง 

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

5. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

6. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
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รองศาสตราจารย์ จารุพร   ไวยนันท์
อายุ: 78 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

13 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

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

• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565
• หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• สัมมนา Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR 2023 โดย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Transform Technology โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Leadership shape Future โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนา Digital Currency: Crypto currency โดย ก.ล.ต.

• สัมมนา Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด โดย ก.ล.ต.

• สัมมนา Transfer Pricing Update โดย เคพีเอ็มจี

• สัมมนา IFRS 17 โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

• สัมมนา “ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับ

กลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน” โดย บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

• สัมมนา BOT Digital Finance Conference 2022 Collaborate.Innovate.Inspire โดย ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
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ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกสำาคัญในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน

• หลักสูตร National Director Conference 2021 – Leadership Behind closed Door

• หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)

• หลักสูตร Director Certifi cate Program (DCP126)

• หลักสูตร Director Certifi cate Program Update (DCPU 1)

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

• หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

• หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)

• หลักสูตร ESG Reporting โดย บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

• หลักสูตร Financial Reporting Trends 2021 โดย บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

• หลักสูตร What’s trending in the capital market? โดย บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

• สัมมนาการนำานวัตกรรมสู่ตลาดและสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• สัมมนา ทิศทางพลังงานไทยสู่เป้าหมายการลด CO2 โดยกระทรวงพลังงาน และสำานักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ

2. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)  

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน)

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 2 แห่ง

1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน • กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2560 – ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ

2557 – ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

2555 – ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ

2551 – ปัจจุบัน • ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 – 2563 • อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2555 – 2562 • กรรมการตรวจสอบ สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development 
Agency)

2561 – 2561 • อนุกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม

2559 – 2560 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
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นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 
อายุ: 62 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

31 มกราคม 2560

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2560 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

• กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ 

ดีเวลลอปเม้นท์

2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล

2559 – ปัจจุบัน • ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

• กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี

2558 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแล

กิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง บมจ.แสนสิริ

2554 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

2543 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

2553 – 2563 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์

2540 – 2563 • กรรมการ บมจ.ไทยฟิลาเท็กซ์

2555 – 2560 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น

ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี- 

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

-ไม่มี- 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director 

Certifi cation Program 

(DCP 27/2546)

• หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP 7/2548)

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

หลักสูตร การป้องกันราช

อาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

INDIANA STATE 

UNIVERSITY  U.S.A 
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล

2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แสนสิริ

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง:

1. กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์

2. ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

3. กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี

4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

5. กรรมการ บจ. ฟิลาแท็กซ์ แพลนเนอร์

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
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นายสุรงค์ บูลกุล
อายุ: 67 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

25 พฤศจิกายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University นครนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรีด้าน Industrial Engineering and Operations Research จาก Syracuse University 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

-ไม่มี-

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) 121/2552

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

• หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2564 – ปัจจุบัน • Board of Commissioner PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

2561 – ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2560 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2559 – ปัจจุบัน     • กรรมการ บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

2558 – ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

2563 – 2564 • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

การสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

2561 – 2563 • ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• กรรมการ Tiger Energy Trading Pte.Ltd. (ประเทศสิงค์โปร์)

2560 – 2562 • ที่ปรึกษา สำาานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

2557 – 2562 • ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

• กรรมการ 24M Technologies, Inc.  (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

2556 – 2562 • ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

2560 – 2561 • ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:

1. กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2. กรรมการ บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น 5 แห่ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

3. ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

4. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

5. Board of Commissioner PT Chandra Asri  

Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                     

2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง

4/4 ครั้ง
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นายคาซูโอะ ซาโตะ
อายุ: 64 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการ

9 สิงหาคม 2556

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2556 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

2556 – 2559 • ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565
-ไม่มี- 

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 108/2557

• ปริญญาตรีวิศวกรรม

โพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute 

of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)

2/2 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นายทาเคชิ อะราคาวา
อายุ: 63 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการผู้จัดการ

10 สิงหาคม 2561

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 

2555 – 2561 • กรรมการ บจ. บีไอเอ็มซี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation 

Program 65/2550

• ปริญญาตรี Mechanical 

Engineering, Nihon 

University ประเทศญี่ปุ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-

2. รายละเอียดของกรรมการบริหาร
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นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
อายุ: 58 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม

29 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ถอดรหัสภาษีคาร์บอน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส  สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า (อบรมภายใน) 

โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558  

• หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556

• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

• หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การอบรมสถาบันอื่นๆ 

• Babson Entrepreneurial Leadership Program โดย Babson College
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

2544 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2541 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

2. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

3. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นายอาคิระ โทโคโระ
อายุ: 57 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

13 พฤษภาคม 2565

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2565 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยาง
ในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)

2559 – 2565 • ผู้จัดการ แผนก Global Tech & QA 

บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

• ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เอก Transport Machine 

Engineering  จาก Nagoya 

Insititute of Technology 

ประเทศญี่ปุ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้งกิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี-

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
อายุ: 52 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

24 พฤศจิกายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
0.005%  

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส  สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า (อบรมภายใน) 

โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

• Industrial All Risk โดย วิทยากรเจ้าหน้าที่ทีมประกันภัย จาก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด 

สาขาประเทศไทย 

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 28/2016

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015

• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.

• ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates

• ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates

• ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates

• Babson Entrepreneurial Leadership Program โดย Babson College
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง                           

4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2. กรรมการและรองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย)

รีเสิร์ซ

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน • รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2558 – ปัจจุบัน • รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ

2556 – ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ
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นายสุชาติ คูถิรตระการ
อายุ: 53 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยาง
ในรถจักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 สิงหาคม 2556

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

0.0005%

2558 – ปัจจุบัน • รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

• รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี- 

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• Metaverse (อบรมภายใน) โดย นายจำารัส สว่างสมุทร

• การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า (อบรมภายใน) โดย บริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2558

• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2555

• Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2557

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• Babson Entrepreneurial Leadership Program โดย Babson College
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง                           

4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ซ

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น - ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร                          1/6 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่าย Rubber and Elastomer 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
อายุ: 59 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการบริหาร

12 กุมภาพันธ์ 2559

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)

• กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2561 – ปัจจุบัน • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่าย Rubber and 

Elastomer บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

-ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

บัณฑิต มหาวิทยาลัย 

Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

-ไม่มี- 

ประวัติการอบรม

-ไม่มี- 
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ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

-ไม่มี- 

นายคาซูอากิ ยามาดะ
อายุ: 56 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

กรรมการบริหาร

14 สิงหาคม 2562

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

2562 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)

2564 – ปัจจุบัน • ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. INOAC Housing & 
Construction Materials

2558 – ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา บจ. อิโนแอค (ประเทศไทย)

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย Shiga 

ประเทศญี่ปุ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร                          4/6 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

1. ที่ปรึกษา บจ. อิโนแอค (ประเทศไทย)

2. ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. INOAC Housing & 

Construction Materials

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-
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นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
อายุ: 52 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บมจ.:

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน/ 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 พฤษภาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

• ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงินมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

• ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP195/2022 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)

• TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance” โดยสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย

• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2022 หัวข้อ “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร” โดยสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย

• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 หัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance” โดยสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย

• Digital Transformation สำาหรับนักบัญชี รุ่นที่ 1/65 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ถอดรหัสภาษีคาร์บอน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรการบัญชีนิติวิทยา
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร                            6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

ความเสี่ยง                                          

4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-

องค์กรหรือตำาแหน่งอื่น

-ไม่มี-

2564 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2559 – ปัจจุบัน • ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – 2563 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2551 – 2560 • ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักสูตร TFRS 9 and Accounting relief measures from covid 19 จาก NYC MANAGEMENT Co.LTD.

• หลักสูตร TFRS 9 and Related Financial Reporting Standards for Non-Financial Institutions 

จาก NYC MANAGEMENT Co.,Ltd.

• หลักสูตร Transfer Pricing การกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน จาก NYC 

MANAGEMENT Co.,Ltd.

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -
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นางสาวพิมพ์ อรุณสันติโรจน์
อายุ: 29 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง:

ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

1 ตุลาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี- 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมประจำาปี 2565
• หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance” โดยสมาคม 

บริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2022 หัวข้อ “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร” โดยสมาคม 

บริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 หัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance” โดยสมาคม 

บริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร RPA หุ่นยนต์นักบัญชี โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตร Digital Transformation สำาหรับนักบัญชี โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

• หัวข้อ “สรุปสาระสำาคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566” 

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รายละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
     ดูแลการทำาบัญชี
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ประวัติการอบรม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หัวข้อ “How to Write an Effective MD&A: การจัดทำา MD&A ให้มีประสิทธิภาพตรงใจผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน”

• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19 Implications for  

Financial Reporting and Audit”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตร จาก TAS18 สู่ TFRS15 (Bridge Over Troubled Water)

• หลักสูตร สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS16

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักสูตร สรุปสาระสำาคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 โดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรแนวทางการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 โดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตร “กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal” โดย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร (มุมมองของการวิเคราะห์) โดย สถาบันNYC

• TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำาหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน โดย สถาบัน NYC

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน • หัวหน้าส่วนงาน Accounting Analysis & Forecasting แผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)

2558 – 2561 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -
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นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา
อายุ: 30 ปี

ตำาแหน่ง:

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง:

เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 

9 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมประจำาปี 2565

-ไม่มี- 

• ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน University of Exeter, สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการจัดทำารายงานการประชุม โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• IR Sharing 3/2022 หัวข้อ ‘บทบาทการทำางานร่วมกันระหว่าง CFO กับ IR’ โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำาหรับเลขานุการบริษัท โดย สมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย

• กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Putting Circular Economy Principles into Practice” โดย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Certificate in Investor Relations 2017

• Fundamentals for Corporate Secretaries

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 45/2018)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• สัมมนาออนไลน์ TLCA CFO CPD คร้ังท่ี 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO”

• สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ แนวปฏิบัติการจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เก่ียวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

• IR Sharing 3/2564 หัวข้อ “อะไรคือปัจจัยสำาเร็จในการปฏิบัติงาน IR”

• IR Sharing 2/2564 หัวข้อ “การทำางานร่วมกันระหว่าง CEO กับ IRO ในการวางแผนการส่ือสารกับ Key Stakeholders”

4. รายละเอียดของเลขานุการบริษัท
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ประวัติการทำาผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การอบรมสถาบันอื่นๆ

• หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2560

• Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 2/2560 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective: CG Code Workshop  

จากสถาบัน Deloitte

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน • เลขานุการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน • หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – 2561 • เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

• เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2559 – 2560 • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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ชื่อ – สกุล
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง

IAR KIN IRV

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล / , // , X / , //, X -

นายชิเกคิ ยามาดะ - / , //, X -

นายทนง                ลี้อิสสระนุกูล / - -

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ / - -

นายทาเคชิ อะราคาวา / , // , X - -

นางสาววิชชุดา       กู้พงษ์ศักดิ์ - / /

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน /, // / -

นายสุชาติ คูถิรตระการ // - -

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ - / -

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

IAR      =   บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด

KIN      =   บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

IRV      =   บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำากัด 

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ        // = กรรมการบริหาร     X = กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณภา  
อยู่สบาย

ตำาแหน่ง:  
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

อายุ:  
30 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม:
• How to do the internal control assessment (การประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) จาก สมาคมรัฐศาสตร์ 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำาหรับงานตรวจสอบภายใน 

(PDPA for internal audit) จาก สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

• นักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) จาก สภาวิชาชีพบัญชี ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์

• ก้าวทันกฎหมาย Transfer pricing จากกรมสรรพากร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนก 

ตรวจสอบภายใน

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)

ปี 2562 – 2564 ผู้ตรวจสอบ 

บัญชีอาวุโส

บจก. แกรนท์ ธอนตัน 

(ประเทศไทย)

ปี 2558 – 2562 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจก.เอส พี ออดิท
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทรัพย์สินสำาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

2. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำาคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ดังนี้

ลักษณะประเภท
ของทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี    
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ที่ดิน

อำาเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

เป็นเจ้าของ 23.99 ไม่มีภาระผูกพัน

อำาเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา

เป็นเจ้าของ 117.30 ไม่มีภาระผูกพัน

อาคารสำานักงานและโรงงาน

อำาเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี เป็นเจ้าของ 101.23 ไม่มีภาระผูกพัน

อำาเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าของ 106.53 ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 1,126.36 ไม่มีภาระผูกพัน

อุปกรณ์อื่นๆ เป็นเจ้าของ 13.04 ไม่มีภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นเจ้าของ 9.65 ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 11.22 ไม่มีภาระผูกพัน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 42.59 ไม่มีภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 90.39 ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภทสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื่องหมายการค้า

ค39895 10 ปี

ค39894 10 ปี

ค65995 10 ปี

ค63317 10 ปี

ค50143 10 ปี

ค94164 10 ปี

ค234953 10 ปี
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ 

ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำากับดูแลนโยบาย

และการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดย  

บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำากัด และบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ  

มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำาเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) 

ประเภทสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื่องหมายการค้า

ค311326 10 ปี

ค333569 10 ปี

171121782 10 ปี

211122851 10 ปี

191115220 10 ปี

บ5933 10 ปี

สิทธิบัตร 

61462 10 ปี

18568 10 ปี

18843 10 ปี

เอกสารแนบ 5 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2565

กรุณาสแกน QR Code 

เพื่อดูนโยบายการกำากับดูแลกิจที่ดี ประจำาปี 2565

หรือเว็บไซต์บริษัทฯ  
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance)

GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

201-1

รายได้ของกิจการ

• รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท  4,364.11  5,297.38  5,883.16 

• รายได้รวม ล้านบาท  4,433.89  5,371.10  5,951.09 

• กำาไรสุทธิ ล้านบาท  219.06  340.03  109.94 

• EBITDA ล้านบาท  264.32  421.06  483.26 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

• ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ (COGs) ล้านบาท  3,799.05  4,577.50  5,442.81 

• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  

(Employee benefit obligations)/  

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ล้านบาท 260.55 349.72 285.81

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate 

Income Tax) / ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

และหน่วยงานท้องถิ่น

ล้านบาท 30.39 80.97 12.38

• การลงทุนในชุมชน (Community  

Investment) / ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา 

ชุมชน-สังคม / บริจาคให้สังคม/ 

โรงเรียน

ล้านบาท 3.91 1.74 1.53

• เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (รอผู้ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566 อนุมัติ) 

ล้านบาท 109.53 170.01 55.93

• เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) ล้านบาท 0.57 0.88 0.29

Disclosure 

204-1

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• การจัดซื้อสินค้าและบริการ 

ภายในท้องถิ่น

ล้านบาท  3,779.54  4,644.47  3,118.86 

• สัดส่วนการจัดซื้อสินค้า 

และบริการภายในท้องถิ่น 

ร้อยละ 86.99 86.29 79.70

Disclosure 

205-2

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• พนักงานที่รับทราบนโยบายและ

การสื่อสารแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน

ร้อยละ 100 100 100

• เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน  

และมาตรการเพื่อแก้ไข

กรณี 0 0 0
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านสังคม (Social Performance)

GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

102-8

Disclosure 

401-1

1. การจ้างงาน พนักงาน* (คน) 

*บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจำา และเต็มเวลาเท่านั้น ไม่มีการว่าจ้างแบบชั่วคราวหรือ

พาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรากำาลังตาม

ฤดูกาล”

• พนักงาน คน  1,402  1,343  1,319 

จำาแนกตามเพศ

• ชาย คน 891 847 830

• หญิง คน 511 496 489

จำาแนกตามระดับ

พนักงานระดับ Worker/ Skilled Worker

• ชาย คน 534 492 390

• หญิง คน 364 349 412

• รวม คน 898 841 802

พนักงานระดับ Staff

• ชาย คน 11 11 12

• หญิง คน 22 20 23

• รวม คน 33 31 35

พนักงานระดับ Foreman

• ชาย คน 153 160 172

• หญิง คน 22 22 18

• รวม คน 175 182 190

พนักงานระดับ Chief 

• ชาย คน 149 141 133

• หญิง คน 89 91 97

• รวม คน 238 232 230

พนักงานระดับ Specialist 

• ชาย คน 7 6 8

• หญิง คน 1 1 1

• รวม คน 8 7 9
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GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

พนักงานระดับ Manager 

• ชาย คน 29 28 31

• หญิง คน 10 10 10

• รวม คน 39 38 41

พนักงานระดับ Division Manager 

• ชาย คน 6 7 7

• หญิง คน 1 1 1

• รวม คน 7 8 8

พนักงานระดับ Top Management 

• ชาย คน 2 2 2

• หญิง คน 2 2 2

• รวม คน 4 4 4

จำาแนกตามอายุ

• อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 262 202 188

• ระหว่าง 30-50 ปี คน  1,003  977  970 

• อายุเกิน 50 ปี คน 137 164 161

จำาแนกตาม Generation

• Baby Boomer อายุ 55-73 ปี คน 28 46 49

• GEN X อายุ 40-54 ปี คน 585 614 647

• GEN Y อายุ 22-39 ปี คน 763 683 622

• GEN Z อายุน้อยกว่า 22 ปี คน 26 0 1

จำาแนกตามพื้นที่

• โรงงานรังสิต คน 722 706 691

• โรงงานวังน้อย คน 680 637 628

จำาแนกตามสายธุรกิจ

• Admin & Control คน 124 116 127

• ยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์ คน 600 588 563

• ชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ คน 534 498 491

• บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช คน 122 120 117

• บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง คน 22 21 21
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GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

401-1

• พนักงานพ้นสภาพทั้งหมด คน 216 67 105

จำาแนกตามเพศ

• ชาย คน 143 42 65

• หญิง คน 73 25 40

จำาแนกตามอายุ

• อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 60 34 58

• ระหว่าง 30-50 ปี คน 125 25 28

• อายุเกิน 50 ปี คน 31 8 19

จำาแนกตามพื้นที่

• โรงงานรังสิต คน 103 27 54

• โรงงานวังน้อย คน 113 40 51

• พนักงานใหม่ทั้งหมด คน 57 38 80

จำาแนกตามเพศ

• ชาย คน 40 23 50

• หญิง คน 17 15 30

จำาแนกตามอายุ

• อายุต่ำากว่า 30 ปี คน 51 36 75

• ระหว่าง 30-50 ปี คน 4 2 5

• อายุเกิน 50 ปี คน 2 0 0

จำาแนกตามพื้นที่

• โรงงานรังสิต คน 30 21 45

• โรงงานวังน้อย คน 27 17 35

Disclosure 

401-3

1. การลาคลอดบุตร

• พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร คน 13 7 8

• พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิ์ 

ลาคลอดบุตร

คน 13 6 8
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GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

404-1

2. การพัฒนาพนักงาน

• จำานวนชั่วโมงทั้งหมด ชั่วโมง  39,139  30,770  34,923 

• จำานวนเฉลี่ยทั้งหมด ชั่วโมง/

จำานวน

พนักงาน

 27  38  36 

จำาแนกตามเพศ

• ชาย ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

26.86 43.17 37.59

• หญิง ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

27.02 45.23 36.00

จำาแนกตามระดับ

• พนักงานระดับ Worker/ Skilled 

Worker

ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

32.67 37.89 40.47

• พนักงานระดับ Staff ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

21.45 37.54 26.05

• พนักงานระดับ Foreman ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

60.58 44.43 38.18

• พนักงานระดับ Chief ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

48.93 32.29 40.26

• พนักงานระดับ Manager ขึ้นไป ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี

26.92 31.68 25.94

• จำานวนโครงการ Reskill-Upskill โครงการ 10 22 18

Disclosure 

412-2

3. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

• พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนหรือประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ 100 100 100.00

• ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและ 

สิทธิมนุษยชน 

กรณี 0 0 0

Disclosure 

403-1

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ร้อยละของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

• สมาชิกความปลอดภัยแรงงาน (Worker 

health & safety members) 

ร้อยละ 100 100 100
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การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

ชั่วโมงการทำางานรวม 

• พนักงาน ชั่วโมง 3,920,873 3,847,281 3,748,258

• Worker controlled by IRC จำานวน 

ผู้บาดเจ็บจากการทำางาน (TRIC)

ชั่วโมง 523,044 586,425 569,532

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางาน (TRIC)

• พนักงาน คน 7 14 7

• Worker controlled by IRC คน 3 3 2

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

• พนักงาน กรณี 1 3 1

• Worker controlled by IRC กรณี 0 0 0

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 

• พนักงาน กรณี 0 0 0

• Worker controlled by IRC กรณี 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

• พนักงาน คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

0.47 1.76 0.48

• Worker controlled by IRC คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

0 0 0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) 

• พนักงาน คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

1.41 7.85 3.98

• Worker controlled by IRC คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

5.74 5.12 3.51
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อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) 

• พนักงาน คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

0.47 1.76 0.48

• Worker controlled by IRC คน ต่อ 

1 ล้าน

ชม.ทำางาน

0 0 0

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการทำางาน (ODR)

• พนักงาน คน 0 0 0

• Worker controlled by IRC คน 0 0 0

อัตราการหยุดงาน

• พนักงาน ร้อยละ 7.50 0.48 42.53

• การเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต กรณี 6 17 9

* การคำานวณการบาดเจ็บจากการทำางาน โดยคำานวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทำางานขึ้นไป 

ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

เป้าหมายการจัดกิจกรรม Safety Day

• เป้าหมาย ร้อยละของ

พนักงาน

ทั้งหมด

30% 30% 30%

• ผลการดำาเนินการ ร้อยละ 36% 40% 50%

เป้าหมายการจัดอบรม Safety Simulation Room

• เป้าหมาย ร้อยละของ

พนักงาน

ทั้งหมด

100% 100.00% 100.00%

• ผลการดำาเนินการ ร้อยละ 99.85% 98.69% 98.40%

เป้าหมายการซ้อมอพยพหนีไฟ

• เป้าหมาย ครั้ง / ปี 1 1 1

• ผลการดำาเนินการ ครั้ง / ปี 1 1 1



315บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

102-43

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

• สายธุรกิจยางใน-ยางนอกรถ

จักรยานยนต์

ร้อยละ 84.22 94.9 94.84

• สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ ร้อยละ 82.82 88.86 91.00

Disclosure 

416-2

• การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

และความปลอดภัย 

กรณี 0 0 0

Disclosure 

417-2

• การละเมิดกฎหมายด้านสินค้า  

บริการ และเครื่องหมายการค้า 

กรณี 0 0 0

Disclosure 

417-3

• การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสาร 

การตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ

กรณี 0 0 0

Disclosure 

418-1

• ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับ

ของลูกค้ารั่วไหล

กรณี 0 0 0

Disclosure 

414-1

6. การประเมินคู่ค้าด้วยเกณฑ์ด้านสังคม

• คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ 

ด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100 100 100

• คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ 

ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

ร้อยละ 100 100 100

• คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้าน 

ผลกระทบด้านลบต่อสังคม 

ร้อยละ 100 100 100

Disclosure 

414-2

• จำานวนคู่ค้าท่ีพบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ราย 0 0 0

• จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านการปฏิบัติ

ต่อพนักงาน

ราย 0 0 0

• จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านผลกระทบ

ด้านลบต่อสังคม

ราย 0 0 0

Disclosure 

419-1

7. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 

• จำานวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณี

ละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กรณี 0 0 0

• มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญกรณี

ละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม

บาท 0 0 0
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)

GRI รายการ หน่วย 2563 2564 2565

Disclosure 

302-3

• การใช้พลังงานรวมสุทธิภายใน

องค์กร

GJ  286,817  308,597  321,371 

การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน 

เชื้อเพลิง

• ก๊าซธรรมชาติสำาหรับ 

ใช้เป็นเชื้อเพลิง (LPG)

GJ  492  2,217  14,569 

• น้ำามันเตา/ น้ำามันเชื้อเพลิง GJ  432,619  159,492  159,701 

ไฟฟ้าและไอน้ำา

• ไฟฟ้า GJ  131,226  144,002  145,980 

• ไอน้ำา GJ  0  0  0 

เชื้อเพลิงอื่น ๆ

การใช้พลังงานหมุนเวียน 

• ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์ 

แสงอาทิตย์ 

GJ  4,184  7,569  7,884 

• เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ GJ  -    -   

• อัตราการใช้พลังงาน GJ/ตันการผลิต  18.48  17.44  17.51 

Disclosure 

302-4

พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

• ไฟฟ้า GJ  6,324  226  1,629 

• ไอน้ำา GJ  0  226  0 

• น้ำามันเตา/ น้ำามันเชื้อเพลิง GJ  255  0  0 

Disclosure 

305-1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง

จากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1) 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

 13,280  13,186  14,069 

Disclosure 

305-2

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย

อ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำา  

และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

 22,758  21,091  21,666 

Disclosure 

305-4

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs Emission Intensity) 

• รังสิต (ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า/ตันการผลิต) 

1.51 1.37 1.40

• วังน้อย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า/ตันการผลิต) 

0.84 0.56 0.55
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Disclosure 

305-7

การปล่อยมลพิษทางอากาศ 

• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน  NONE  NONE  NONE 

• CO2 Intensity ตัน/ ตันการผลิต  NONE  NONE  NONE 

• SOx ppm

• ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended 

Particulate Matter: TSP) 

ตัน  NONE  NONE  NONE 

• TSP Intensity ตัน/ ตันการผลิต  NONE  NONE  NONE 

Disclosure 

303-1

น้ำา (Water)

• ปริมาณการใช้น้ำารวม m3  177,689  176,309  173,745 

• น้ำาประปาที่ใช้ m3  95,787  95,554  103,695 

• น้ำาบาดาลที่ใช้ m3  71,902  80,755  70,050 

• น้ำาจากแหล่งอื่น ๆ m3 0 0 0

• อัตราการใช้น้ำา (Water Intensity) m3/ ตันการผลิต  11.78  9.87  9.39 

Disclosure 

303-3

• น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่  

และน้ำารีไซเคิล 

m3  NONE  NONE  14,164 

• น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่ต่อ 

น้ำาที่ใช้ทั้งหมด

ร้อยละ  NONE  NONE  15 

Disclosure 

306-1

น้ำาทิ้ง (Effluent) 

• ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน

การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำา 

(BOD)

mg/l 9.13 10.92 4.13

• ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมี 

ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

ในน้ำา (COD)

mg/l 48.48 63.42 31.00

• น้ำามันและไขมัน mg/l 11.00 4.00 3.15

• ค่าของแข็งละลายน้ำาทั้งหมด 

(TDS) 

mg/l 605.03 547.42 405.50
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Disclosure 

306-2

ของเสีย (Waste Disposal) 

ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน  3,076  2,147  3,401 

ของเสียอันตราย

• ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัด 

ขายไม่ได้

ตัน 308.5 586.24 563.95

• ของเสียอันตรายที่ส่งกำาจัด 

ขายได้

ตัน 30.8 64.18 67.15

• รายได้จากการขาย บาท  134,940  303,957 323,700

ของเสียไม่อันตราย

• การรีไซเคิลของเสียไม่อันตราย ตัน  2,737  1,496  2,777 

• รายได้จากการขาย บาท  8,866,505 5,094,978  878,301 

Disclosure 

306-3

การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี

• การรั่วไหลของน้ำามันและ 

สารเคมีที่มีนัยสำาคัญ  

(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

กรณี 0 0 0

Disclosure 

308-1

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• คู่ค้ารายใหม่/ คู่ค้าสำาคัญที่ได้รับ

การคัดกรอง ด้วยเกณฑ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน 

ร้อยละ 100 100 100

Disclosure 

307-1

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

• จำานวนการถูกปรับอย่าง 

มีนัยสำาคัญกรณีละเมิด 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กรณี 0 0 0

• มูลค่าการถูกปรับอย่าง 

มีนัยสำาคัญกรณีละเมิด 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บาท 0 0 0

Disclosure 

308-1

• คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วย 

เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100 100 100

Disclosure 

308-2

• จำานวนคู่ค้าที่พบประเด็น 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ราย 0 0 0
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