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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) 
 

ของ 
 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
Thai Rubber Latex Group Public Company Limited 

 
ระหว่าง วันที่ 1-8 กันยายน 2564 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
 
1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

บริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ที่ตั้ง 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทรศัพท์ 0-2033-2333 (30 คู่สาย), 0-2033-2310 ถึง 39  
โทรสาร 0-2033-2337-39  
เว็บไซต ์ www.thaitex.com 
 

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททีม่ีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2564  

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติการจัดสรรหุ้น การประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  
 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) และได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยรับ
เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ
ช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี ้
 
ประเภทของหุ้น  : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิม (ก่อนการ
เพิ่มทุน) 

: 681,479,688 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิ่มหลังการเพิ่มทุน : 136,295,937 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ท้ังนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 817,775,625 บาท และหุ้นที่
จ าหน่ าย ได้ แล้ วทั้ งหมดของบริษัท ฯ  จะเพิ่ มขึ้น เป็นจ านวน
817,775,625  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ทั้งนี้ ยังไม่รวมในส่วนของการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 และการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อออกและเสนอ
ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลังการเพิ่มทุน : 817,775,625 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจัดสรร : 136,295,937 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
อัตราส่วนการจองซื้อ : 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

http://www.thaitex.com/
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ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
มีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ 

ราคาที่เสนอขาย : 2.20 บาทต่อหุ้น 
(โดยในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงิน
ทั้งสิ้นรวม 299,851,061.40  บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง)) 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 136,295,937 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม  
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจ านวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได้ 
มากกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรร
ได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่า
จะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีก
ต่อไป และผู้ถือหุ้นจะต้องท าการจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกิน
นี้พร้อมกับการจองซื้อ และช าระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจอง
ซื้อตามสัดส่วน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรปรากฎตาม ข้อ 4. การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การด าเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้น าเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวม
กับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ช าระเงินค่าจองหรือ
ด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า “หุ้นส่วนที่เหลือ”) เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ช่ือของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลา
เท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (“TRUBB-W2”) 

จ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ : 136,295,937 หน่วย 
ทุนที่จะช าระเพิ่มหลังการใช้สิทธิ TRUBB-
W2 

: 136,295,937 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ท้ังนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 ครบทั้งจ านวน ทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 954,071,562 
บาท และหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น
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จ านวน 954,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ทั้งนี้ ยังไม่รวมในส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลังการใช้สิทธิ 
TRUBB-W2 

: 954,071,562 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 
อัตราการใช้สิทธิ  : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุน้ 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า) 
ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
แรกคือวันท าการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิและวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิและการวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ให้
เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันก าหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด (“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้าย”) 

 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
4.1. กรณผีู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีไดร้ับการจดัสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะไดร้ับการ

จัดสรรทั้งจ านวนที่จองซื้อ 
4.2. กรณผีู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดย

ที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่าน้ัน 
ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหก้ับผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี ้ใน
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดมิที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดมิที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
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(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ท้ังนี้ 
จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วย
จ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามสูตรการ
ค านวณ ดังน้ี 
จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ x จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จองซ้ือตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายนั้น / จ านวนหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนที่จองซ้ือตามสิทธิของผู้ที่จองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ผู้จองซื้อรายนั้นได้จองซื้อและได้ช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว 
 

ตัวอย่าง 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือ 555 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น   จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีจองซื้อ (หุ้น) 

 ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 120 240 

ผู้ถือหุ้น ข. 80 80 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 300 

รวม 400 620 
 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีจะไดร้ับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการค านวณ) 

ผู้ถือหุ้น ก. =  555 x 120 / 400   =  166.50 

ผู้ถือหุ้น ข. =  555 x 80 / 400   =  111 

ผู้ถือหุ้น ค. =  555 x 200 / 400   =  277.50 

รวม 555 
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จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับจดัสรร (หลังปัดเศษ) 

ผู้ถือหุ้น   จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับจดัสรร (หุ้น) 

 ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 120 166 

ผู้ถือหุ้น ข. 80 80 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 277 

รวม 400 523 
 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด 
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือ
หุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ 
ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และใน
กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดย
ตัดหุ้นท่ีไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่ม
ทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักาานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.3. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนส าหรบัส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างตน้ ให้เป็นไป
ตามที่ระบุในข้อ 7.3 

4.4. ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกผู่้ถอืหุ้นรายใด
หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจ านวนร้อย
ละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถอืหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือไดร้ับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับส่วนท่ีไมไ่ดร้บัการจัดสรร
ของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.3 

4.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูล
ใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญัหา อุปสรรค หรือ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ 
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5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ได้ก าหนดให้วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 เป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) 

 

6. ก าหนดการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
6.1. ระยะเวลาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (รวม 
6 วันท าการ นับเฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ) 
 

6.2. สถานที่รับจองซ้ือหุ้นและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซ้ือ”) 
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ช้ันท่ี 18 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5885 5886 5887 5888 และ 5898 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เรื่องให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่รับ
จองซื้อตามที่แสดงข้างต้น 

** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซ้ือไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 
 

7. วิธีการจองซ้ือและการช าระเงินคา่จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการ
จองซื้อตามสิทธิตามจ านวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และจ านวนหุ้นที่
ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้
จองซื้อหรือผู้รับมอบอ านาจ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วน
ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1 
ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น และช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านใบน าฝาก (Bill 
Payment) ด้วยเงินโอน หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับ
จองซื้อหุ้นและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6)  
 
7.1. การช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

(1) กรณีช าระเงินผ่านใบน าฝาก (Bill Payment) ด้วยเงินโอน (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 
- ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน โปรดช าระเงินผ่านใบน าฝาก (Bill 

Payment) เพื่อเข้าบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้  
ช่ือบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น 
ธนาคาร / สาขา : ไทยพาณิชย์ /  ถนนวิทยุ 
ประเภทบัญช ี : กระแสรายวัน 
เลขท่ีบัญชี  : 049-3-14389-9 

- ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักาานการช าระเงินดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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- ระบุช่ือ นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (REF:1)  (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (REF:2) และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ใน
ด้านหลังของหลักาานการช าระเงิน 

- ก าหนดเวลารับจองซื้อด้วยเงินโอน: รับจองซื้อระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 
2564 (เฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. 
 

(2) กรณีช าระเงินผ่านใบน าฝาก (Bill Payment) ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (จ่ายช าระเต็ม
จ านวน)  
- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยจะต้องลง
วันที่ไม่เกินวันที่  3 กันยายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีภายในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่าน้ัน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องช าระผ่านใบน าฝาก (Bill Payment) 
เพื่อเข้าบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ช่ือบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น 
ธนาคาร / สาขา : ไทยพาณิชย์ /  ถนนวิทยุ 
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน 
เลขท่ีบัญชี  : 049-3-14389-9 

 

- ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักาานการช าระเงินดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ระบุช่ือ นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (REF:1)  (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (REF:2) และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ใน
ด้านหลังของหลักาานการช าระเงิน 

- ก าหนดเวลารับจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์: รับจองซื้อระหว่างวันที่ 1 กันยายน 
2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 (เฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 
15.00 น. 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  
- ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ช าระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่ก าหนด 

หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่สั่งจ่าย บริษัทฯ 
จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

- ในกรณีช าระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การช าระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการขึ้น
เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ 
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่าน้ัน 

- บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ท าการจองซื้อ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย

วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 
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7.2. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมช าระเงินเต็มจ านวนที่จองซื้อ ทั้ง
ในส่วนที่ได้รับตามสิทธิ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื้อ
ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 

(ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3)  
ผู้ถือหุ้นต้องระบุจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจ านวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1 ฉบับเท่าน้ัน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร 

(ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  
ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)  ในาานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะ
ระบุจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

(ค) หลักาานการช าระเงิน  
หลักาานการช าระเงินค่าจองซื้อเต็มจ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการช าระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกช าระ 
โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1  

(ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 
หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

(จ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น  
ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ 
เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5)  เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ฉ) เอกสารประกอบการแสดงตน 
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตลอดชีพ หรือในกรณีที่ใช้ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์) จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบส าเนา
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยลายมือช่ือนั้นต้องตรงกับ
ลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มี
อ านาจลงนาม ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท า
หรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้
จัดท า หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ 
 

7.3. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้าม)ี 
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

7.3.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  
 

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีไมไ่ดร้ับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เนื่องจากมี
หุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มี
ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ
โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564  
 

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายใน
เวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้
รับการจัดสรร นับจากวันพ้นก าหนดระยะเวลา  10 วันท าการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนตามวิธี
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากได้มีการช าระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรรผ่านการ
ส่งเช็คคืนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป 
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7.3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เนื่องจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ 
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ โดยจัดท าเป็น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะ เบียนตามที่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564  
 

7.4. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

7.4.1. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในาานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ตามที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้น
ภายหลังจากท่ีหุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 

7.4.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการ
จัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักาานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก าหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 
 

7.4.3. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ี
ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักาานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น 
ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ 
อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
ในกรณีข้อ 7.4.3 นี้ ช่ือของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้น
ดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.1 แทน 
ผู้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้า
บัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท า
ให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือ
ความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่
ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
แทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 
 

7.5. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
7.5.1. ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักาานการจองซื้อที่ลงช่ือรับจาก

เจ้าหน้าท่ีผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักาานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ 
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย 

7.5.2. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ และช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

7.5.3. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก 

7.5.4. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร 

7.5.5. หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ
บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่
ความผิดของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการช าระเงินค่าหุ้นตามที่
ก าหนด หรือผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจอง
ซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว  
ดังนั้น ในการช าระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อ และด าเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

7.5.6. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
สามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน 

7.5.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เง่ือนไขในการจองซื้อ 
หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ 

 

8. วัตถุประสงค์ในการเพ่ิมทุนและการใช้เงิน 
8.1. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง ซึ่งผลิตภัณฑ์
น้ ายางข้น และส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะน าไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์ , ถุงมือยางท า
ความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่ง
จากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต  
รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษากิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ 
จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ า
ยางข้นและน้ าแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) 
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ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลด
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ าข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง  
ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความ
จ าเป็น และเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้
บริษัทฯ มีาานเงินทุนท่ีเข้มแข็งพร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นดังนี้: 

 

ล าดับ วัตถุประสงค ์
จ านวนโดยประมาณ 

(ล้านบาท)1/ 
แหล่งที่มา 

1. ขยายธุรกจิน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป 99.85 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right 
Offering( 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจ าหนา่ย
ถุงมือยาง  

200.00 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right 
Offering( 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับความตอ้งการใช้
เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจ
การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง และเปน็เงินทุน
หมุนเวียนบริษัทฯ 

ยังไม่สามารถค านวณ 
ได้เนื่องจากราคาเสนอ

ขายยังไม่แน่นอน 

เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
)General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด )Private 
Placement) 

 รวมประมาณ 299.85  
หมายเหตุ: 1/ จ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

มูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  )Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบ
มอบอ านาจทั่วไป )General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด )Private Placement) 

 

บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และ
ไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความ
มั่นคงให้แก่าานะทางการเงินของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายาานลูกค้าใน
ระยะยาว และเป็นแหล่งเงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่
บริษัทฯ ต้องช าระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ท่ีจ านวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ท้ังในส่วนของการผลิตน้ ายางข้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ท า
การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้ น 
และท าให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จะท าให้บริษัทฯ มีเงินสดส ารองเพิ่มเติม เพื่อให้มี
สภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ  
ในการขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจ าหน่ายถุงมือยาง บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้ามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโต
มากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อยอดน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป เป็นผลมาจาก
สภาพเศรษากิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและน้ า
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ยางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่
บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่
ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทฯ จะตกลงและท ารายการใด ๆ ทาง
บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักงทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
เป็นต้น 
 

9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่
าานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอด
ธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว 
 

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
10.1. บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัท

ฯ มีสภาพคล่องและาานะการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากข้ึนในอนาคต 
10.2. ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและผลพลอย

ได้จากน้ ายางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มี
รายได้และก าไรที่เพ่ิมมากข้ึนในด้านของเงินปันผลและก าไรจากราคาหุน้ของบริษัทฯ ที่เพ่ิมขึ้นตามผลประกอบการ 

 

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพ่ิมทุน 
11.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการ  
 

11.2. ผู้จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
ภายหลังจากท่ีบุคคลได้รบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี้ได้รบัการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น
เดิม ของบริษัทฯ 
 

12. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  
12.1. สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ชื่อของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2  

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและช าระ
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right 
Offering ( 

ผู้ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ  .บางนา-ตราด  45 ถ  .บางนา-ตราด กม . 7 ต  .บางแก้ว อ .บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

วิธีการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และของเกินสิทธิ (Oversubscription) ในอัตรา
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การจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2  
ทั้งนี้ ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้
ปัดเศษจากการค านวณตามอัตราการจัดสรรทิ้ง ในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
จัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
อัตราการใช้สิทธิ TRUBB-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 

1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบส าคัญแสดง
สิทธิ ให้ปัดเศษน้ันท้ิง 

ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้
ในข้อก าหนดสิทธิฯ 

วันออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวันที่
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนด โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร TRUBB-
W2 ได้ในเดือนกันยายน 2564 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 ทั้งนี้ ภายหลังการออก TRUBB-W2 บริษัทฯ จะไม่
ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก าหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิใช้สิทธิก่อนก าหนด 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 .00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 16.67  
 

*วิธีการค านวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม  TRUBB-W21: 
จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ที่ออกในครั้งนี้  +จ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทฯ  จัดไว้เพื่อรองรับ 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธใินครั้งอื่น 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ *100 

 
 ร้อยละ 16.67 = 136,295,937 X 100 
 681,479,688 + 136,295,937   
    

ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
ก าหนดการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ในวันท าการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท าการ

                                                           
1 หลักเกณฑ์การค านวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ .34/2551  
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สุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายคือวันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิและวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการ
ใช้สิทธิและการวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้
สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันก าหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรง
กับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด (“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีสิทธิก าหนดวันก าหนดการใช้
สิทธิครั้งแรก วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่
เห็นสมควร  

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  )“ความจ านงในการใช้สิทธิ ”) 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย )“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ 
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย 
TRUBB-W2 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

บริษัทฯ จะน า TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมื่อบริษัทฯ มีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคัญแสดงสิทธ ิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 )4  )(ข  (ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ  .34 /2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ฉบับลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2551 )รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม( 

สิทธิและผลประโยชน์อืน่ๆ หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ 
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การปรับสิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทฯ จะต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม

หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  
(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลังหัก ส ารองตาม
กฎหมาย ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ ส าหรับงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึง
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แทนอัตราการ
ใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทั้งนี้  ค าจ ากัดความ สูตรการค านวณเพื่อการปรับสิทธิ  ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม  
อื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ 
ทั้งนี้  ให้  คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ 

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อม
โครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่าานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง
ได้รับจากการเพ่ิมทุน 

1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องและาานะการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสรา้ง
รายได้มากข้ึนในอนาคต 

2. ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ า
ยางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับ
ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และก าไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปัน
ผลและก าไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ 
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เง่ือนไขอื่น ๆ  
 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
กับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้
มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออก
และใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่
กฎหมายก าหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น 
รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซึ่ง
เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบ
อ านาจช่วง เป็นต้น 

 
12.2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

12.2.1. ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering)  
(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 
ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มี
อยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) 
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายทิ้งท าให้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) 
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่  และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออก
เสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering 
  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 
   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (136,295,937+ 681,479,688) 

   

Control Dilution  ร้อยละ 16.67 
 

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจ านวนหุ้นของ
บริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 4.46 โดยสามารถค านวณผลกระทบ ได้ดังนี้ 
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Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/– ราคาตลาดหลังการเสนอขาย2/ 

  ราคาก่อนการเสนอขาย 
   

Price Dilution = 3.00 – 2.87 
  3.00 
 

Price Dilution 
 

= 
 

ร้อยละ 4.46 
 

หมายเหต ุ
1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ 15 วันท าการระหวา่งวนัที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564 
2/ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้) 

    จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ 
 

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. 
Dilution) 

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มี
อยู่ครบทั้งจ านวนจะเกิดผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) 
โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย3/ – EPS หลังการเสนอขาย4/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 16.67 
 

หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)               = (92,625,581.00) บาท 
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย =  (92,625,581.00) / 681,479,688   = (0.1359) บาทต่อหุ้น 
4/ EPS หลังการเสนอขาย =  (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บาทต่อหุ้น 

 
12.2.2. ในกรณีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 
หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตาม
จ านวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิ
แปลงสภาพครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสงูสุด (Control Dilution) 
ดังนี้ (การค านวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติาานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจ านวนแล้ว) 
 

Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
  จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 

+ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้  
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Control Dilution  = 136,295,937 
  (136,295,937+ 136,295,937+ 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 14.29 

 
(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนที่ได้รับสิทธิ จะ
เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การค านวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติาานว่า 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวครบทั้งจ านวนแล้ว) 
 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/– ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลง
สภาพ TRUBB-W22/ 

  ราคาก่อนการเสนอขาย 
   
Price Dilution = 2.87 – 3.32 
  2.87 
Price Dilution = ร้อยละ (15.59)  

ไม่มผีลกระทบต่อราคาหุ้น 
 

หมายเหต ุ
  1/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้ Right Offering) 

   จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น Right Offering 
  2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 =  

(ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุ้น Right Offering) 
+ (ราคาการใช้สิทธ ิTRUBB-W2 x จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธ ิTRUBB-W2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น Right Offering + จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2 

 
 

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. 
Dilution) 

EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย3/ – EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ 
TRUBB-W24/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 14.29 
 
หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)  = (92,625,581.00) บาท 
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บาทต่อหุ้น 
4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 

  =  (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937) = (0.0971) บาทต่อหุ้น  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 
ช่ือบริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000137 
ที่ตั้ง 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทรศัพท์ 0-2033-2333 (30 คู่สาย), 0-2033-2310 ถึง 39  
โทรสาร 0-2033-2337-39  
เว็บไซต ์ www.thaitex.com 

อีเมล info@thaitex.com 
ประเภทธรุกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศ

ไทย ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ ายางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเส้นด้ายยางยืด และที่นอนยางพารา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจ
นายหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

 
2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกจิ และข้อมลูเกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจด
ทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง เมื่อวันท่ี 
8 มีนาคม 2536 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่ือย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ คือ TRUBB ช่ือเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเท็คซ์ (THAITEX) กลุ่ม ไทยเท็คซ์มีการขยายการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา 

 
โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 31 มี.ค. 2564 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 
1. กลุ่มน้ ายางข้น 5,939 67.30 5,633 67.31 5,371 65.48 1,890 68.85 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 30.11 2,634 31.47 2,645 32.24 839 30.56 
3. กลุ่มสวนยางพารา 48 0.54 51 0.61 60 0.73 6 0.22 
4. รายได้อื่น 181 2.05 50 0.61 127 1.55 10 0.36 
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน 8,825 100.00 8,368 100.00 8,203 100.00 2,745 100.00 
หัก: รายการระหวา่งกัน (1,249)  (1,497)  (1,237)  (485)  
รายได้รวมหลังหักรายการระหว่างกัน 7,576  6,871  6,966  2,260  

 
  

http://www.thaitex.com/
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2.1. กลุ่มน้ ายางข้น 
 
2.1.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจผลิตน้ ายางข้น 
(Concentrated Latex) ซึ่งท ามาจากการแยกน้ ายางพาราสด โดยแยกน้ าออกจากเนื้อยางออกจากกัน 
ด้วยวิธี การปั่นแยกน้ ายาง (Mechanical  Centrifugation) น้ ายางข้น คือ น้ ายางพาราธรรมชาติที่มี
ส่วนผสมของน้ ายางพาราจากการหมัก 60% ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น และส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะ
น าไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้าย
ยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น สินค้าท่ีสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์
น้ ายางข้นได้คือยางสังเคราะห์อย่างไรก็ตาม ยางสังเคราะห์ไม่สามารถใช้ผลิตถุงมือแพทย์ส าหรับผ่าตัด 
และถุงยางอนามัยได้ 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซี่ยงไฮ้) ได้จดทะเบียนในประเทศจีน ประกอบธุรกิจซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทในประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัทฯ จะซื้อขายยางแท่ง (TSR#20) และ
น้ ายางข้น (Concentrated Latex) 
ปัจจุบัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม เช่น  
ISO9001:2015, ISO14001:2004 และ IEC17025 (Standard Lab) บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกใน
อุตสาหกรรมน้ ายางข้นที่ได้รับการรับรอง IEC 17025 ซึ่งเป็นการรับรองห้องแล็บที่ได้มาตราานในการ
ทดสอบน้ ายาง 

 
2.1.2. การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายและลักษณะการตลาด  
(ก) กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ  

 การซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน บริษัทฯ สามารถประเมินมูลค่าซื้อขายกับราคาต้นทุน ซึ่ง
สามารถตั้งราคาเพื่อท าก าไร และช่วยในเรื่องการวางแผนการผลิตได้ดี ส่วนการตั้งราคาขาย
ในราคาที่ท าก าไรและมีความสามารถในการแข่งขัน 

 บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ของประเทศ ซึ่งเป็น
พื้นที่ปลูกยางพาราหลักๆ ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการผลิต และต้นทุนราคาวัตถุดิบได้
ดี และเป็นผู้น าในเรื่องการตั้งราคา  

 สินค้าของเรามีการขายอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งการจัดส่งตรงตามก าหนดเวลา ในาานะ
ผู้ผลิตน้ ายางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และท าให้บริษัทฯ มีการเตรียมการ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตลอดทั้งปี ซึ่งตรงกับท่ีทางบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการจัดส่งไว้  

 การรับประกันคุณภาพสินค้า: บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะซึ่ง
หากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการบริษัทฯ จะท าการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการ  

 การบริการหลังการขายเราส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสม่ าเสมอ  

(ข) ลักษณะของลูกค้า  
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่มีการติดต่อและท าธุรกิจกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าและบริการด้วย ความซื่อตรงและการดูแล
เอาใจใส่ บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้ามีปัญหาในเรื่อง
การขาดหรือเกินของปริมาณสินค้า ด้วยการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบริการทางเทคนิคของ
บริษัทฯ  
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(ค) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้น้ ายาง
ข้นเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ถุงมือยาง, เส้นด้ายยางยืด, จุกนมยาง, ถุงยางอนามัย, ที่นอน, หมอน, 
ลูกโป่ง และ กาว เป็นต้น  

(ง) การจัดจ าหน่ายและช่องทางการขาย  
ส าหรับปี 2563 ส่วนแบ่งทางการขายในประเทศ และต่างประเทศมีสัดส่วนเป็น 70% และ 30% 
ซึ่งจากเดิม 60% และ 40% ตามล าดับ ซึ่งมีการส่งออกไปประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้
ปากีสถาน อินเดีย ยุโรป สหรัาอเมริกา และอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการขายแบ่งเป็น 
80% เป็นการขายตรงไปยังผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา และ 20% เป็นผู้น าเข้า และค้าขาย 
บริษัทฯ ยังมียอดขาย 20-25% ส าหรับการ สัญญาซื้อ-ขายระยะยาวรายปีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
ฯ สามารถจัดจ าหน่ายได้อย่างสม่ าเสมอ  

มุมมองทางการตลาดปี 2563  
ปี 2563 เป็นปีท่ีท้าทายมากส าหรับเศรษากิจโลกเนื่องจากการระบาดโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
เศรษากิจทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีวี่แววหยุดระบาดในเร็ว ๆ นี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่
รวมทั้งยางธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ประเทศที่ต้องใช้ยาง ส่วนใหญ่อยู่
ในภาวะต้องหยุดด าเนินงาน และโรงงานส่วนใหญ่ต้องหยุดการผลิต ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษากิจอื่น 
ๆ ก็หยุดด้วย อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับน้ ายางข้นไม่มากก็น้อย มีความต้องการถุงมือยาง
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทั่วโลก ท าให้เกิดความต้องการน้ ายางข้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ ราคา
น้ ายางจึงเริ่มขยับขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การใช้น้ ายางสังเคราะห์ (Nitrile Latex) ก็เริ่มหายาก และราคาของ 
Nitrile Latex ก็เพิ่มขึ้นสูงมากเช่นกัน และการผลิตน้ ายางข้นไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวสวน
ยาง มีการหยุดกรีดเป็นเวลา 3 เดือน แรงงานต่างชาติจากประเทศเมียนมาและประเทศลาว ส่วนใหญ่ก็
จะเดินทางกลับไปยังประเทศและไม่สามารถกลับเข้ามาได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางจาก
สถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นจึงท าให้ขาดแคลนแรงงานในการกรีดยางเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ า
ยางสดลดน้อยลง และปริมาณน้ ายางข้นก็จะน้อยลงตาม ท าให้ผู้ผลิตน้ ายางข้นในตลาดลดลง จากข้อมูล
ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ(ANRPC) คาดว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 
12.597 ล้านตันในปี 2563 ลดลง 9% จากปีที่แล้ว ซึ่งใน ปี 2562 การผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกอยู่ที่ 
13.997 ล้านตัน  
แนวโน้มการตลาดปี 2564  
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) เป้าหมายว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 8.6% 
เป็น 13,678 ล้านตันในปี 2564  
คาดว่าในปี 2564 จะเป็นอีกปีที่ท้าทายกับบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาด ย่าง
รุนแรงทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการบังคับให้หลายประเทศต้องปิดตัวลงเกือบทั้งหมด หรือแค่บางส่ วน และ
แน่นอนว่า หากในสหรัาอเมริกา สหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว ก็ต้องใช้เวลา
อีกอย่าง น้อย 2-3 ปีกว่า ท่ีทั่วโลกจะผ่านพ้นวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ถึงจะกลับสู่สภาวะปกติ
ของเศรษากิจก่อน ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์การตลาด
เช่นเดียวกับปี 2563 นั่นคือ ขายในประเทศ 70% และขายต่างประเทศ 30% เพื่อรับมือกับตู้คอนเทน
เนอร์ที่ไม่เพียงพอ และหลีกเลี่ยงอัตราค่าระวางที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง
น้อยลงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่แน่นอนและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัา บริษัทฯ คาดว่าท้ังตลาดและราคาน้ ายางก็จะคงผันผวนตลอดปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ความ
ต้องการจะผันผวนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด-19 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ 
คาดว่าราคาน้ ายางจะยังคงสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจาก ความต้องการถุงมือยางจะเพิ่มขึ้นทั้งส าหรับใช้
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ในทางการแพทย์และส าหรับการใช้งานท่ัวไปเนื่องจากพฤติกรรมของผู้คนและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป บริษัท
ฯ คิดว่าต่อไปหน้ากากและถุงมือยางจะเป็นสิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเรา  
บริษัทฯ มองว่าในปี 2564 บริษัทฯ จะประสบความส าเร็จภายใต้สถานการณ์เศรษากิจ และโควิค-19 ที่
ไม่เอื้ออ านวยมากกว่าในปี 2563 

 
2.2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 

 
2.2.1. เส้นด้ายยางยืด 

2.2.1.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเส้นด้ายยางยืด โดยมี
าานการผลิตอยู่ที่จังหวัดระยอง และมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ, บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของ THAITEX GROUP ท าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบน้ ายางที่มีคุณภาพและ
มาตราาน และการันตีการมีวัตถุดิบน้ ายางข้นเพื่อใช้ในการผลิตตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาคุณภาพของสินค้าได้ ในระดับสูง และสามารถท่ีจะส่งมอบยางยืดได้ทันทุกความต้องการของลูกค้า 
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์จ ากัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เส้นด้ายยางยืด (Rubber 
Thread) วัตถุดิบส าคัญ คือ น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยลูกค้าซื้อ
เส้นด้ายยางยืดไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบสิ่งทออีกต่อหนึ่ง โดยน าไปทอกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 
เพื่อให้ กลายเป็นแถบ Elastic ส าหรับเสื้อผ้าส าเร็จรูป เช่น ชุดช้ันในสุภาพสตรีขอบเอวกางเกงยืด ขอบ
ถุงเท้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนเส้นดา้ยยางยืดธรรมชาติได้ก็คือเสน้ด้ายยางสังเคราะห์ (Spandex) 
ซึ่งถ้าหากราคาของเส้นด้ายยางสังเคราะห์มีราคาถูกลงถึงระดับหนึ่ง จะท าให้ลูกค้าหันไปใช้เส้นด้ายยาง
สังเคราะห์แทน เส้นด้ายยางยืดที่ท าจากยางพาราธรรมชาติประกอบกับในปี 2563 ผู้ผลิตเส้นด้ายยาง
สังเคราะห์เริ่มมีการเพิ่มก าลังการผลิตให้มากขึ้น เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาเส้นด้ายยางสังเคราะห์ปรับตัวลดลงอีก ท าให้ผู้ใช้บางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปใช้เส้นด้ายยางสังเคราะห์
เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าทั้งสองประเภทยังคงแบ่งแยกกันอยู่เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ในการใช้งานยังคงแตกต่างกันอยู่ 

 
2.2.1.2. การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายและลักษณะการตลาด  
(ก) กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ  

 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ 
 สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าตามก าหนด  
 มีการบริการหลังการขาย โดยมีตัวแทนประจ าท้องถิ่นดูแลรักษาตลาด  
 มีการเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นระยะๆ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า  
 การรับประกันคุณภาพสินค้าจนส่งถึงผู้บริโภค  
 มีสินค้าท่ีครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่เบอร์เล็กถึงเบอร์ใหญ่ 

(ข) การจัดจ าหน่ายและช่องทางการขาย  
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหน่ายตรงถึงผู้ใช้และผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับตลาดต่างประเทศ มีสัดส่วนการจ าหน่ายสูงถึงร้อยละ 95 ของยอดขาย
รวม โดยจัดจ าหน่ายผ่านผู้จัดจ าหน่ายในท้องถิ่น ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน, กลุ่มประเทศในแถบ
เอเชียใต้, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และอเมริกาใต้ 
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สภาพการแข่งขันในปีท่ีผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ ายางข้น จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติโดยเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูปของอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นๆ 
ของประเทศจากจ านวน 5 ราย คู่แข่งขันส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในประเทศ, ผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และ
ผู้ผลิตในประเทศจีน ในปี 2563 ความต้องการใช้ยางยืดเริ่มลดลง เนื่องมาจากการชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชน ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงและความต้องการใช้ที่ผันผวน แต่ในปี 2563 บริษัท
ฯ ยังคงเพิ่มปริมาณ การขายได้ร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งสามารถขยายตลาดไปตลาดอื่นนอกเหนือจาก
จีน เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต้, กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งเป็นตลาดที่มีราคาสูงกว่า
ตลาดจีน 
 
2.2.1.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบ  
บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตเต็มที่ 30,000 ตันต่อปีนโยบายการผลิตที่
ส าคัญคือ ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ การจัดหาวัตถุดิบหลัก คือ น้ า
ยางข้น จัดซื้อจากภายในประเทศทั้งหมด โดยซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบางส่วนซื้อจากผู้ค้าใน
ประเทศ ส าหรับสารเคมีจัดซื้อจากผู้น าเข้าเป็นส่วนใหญ่กลุ่มยางยืดมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัด
จ าหน่ายรายใหญ่ คือ กลุ่ม น้ ายางข้นของกลุ่มไทยเท็คซ์เพราะมีการซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง
ในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวมแต่ย่อมเป็นการรับประกันได้ว่า จะมีวัตถุดิบในการผลิต
ตลอดทั้งปี 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ในกระบวนการผลิตจะต้องมีระบบการบ าบัดน้ าที่ดี บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงระบบบ าบัดน้ าที่ใช้ ใน
กระบวนผลิตทุกขั้นตอนอย่างถาวร มุ่งเน้นลดการใช้น้ าในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการน า
สารเคมีบางส่วนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อีก เพื่อลดการใช้ปริมาณสารเคมี ท าให้กระบวนการ
บ าบัดน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดมลภาวะเกี่ยวกับน้ าเสีย พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้หันมาให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์เพิ่มมากข้ึนด้วย 
ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายที่ 26,773 ตัน ขณะที่ในปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ก็ตาม บริษัทฯ ยังคงท ายอดขายได้ที่ 29,629 ตัน จากยอดการผลิตทั้งหมด 30,000 ตัน ซึ่งมี
ยอดเติบโตขึ้นถึง 10.7% (2562-2563) ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตยางยืด และได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 36,000 ตัน 
(สูงกว่าปี 2563 อยู่ 20%) เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ บริษัทฯ จะต้องเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดโดยการแนะน าสินค้าใหม่ ๆ และขณะเดียวกัน ก็ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการ
ต่อลูกค้าไว้อย่างดีที่สุด การส่งมอบที่รวดเร็ว และการประสานงานอย่างบูรณาการในทุกส่วนงานของ
บริษัทฯ 

 
2.2.2. ที่นอนยางพารา 

2.2.2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัท เลเท็กซ์ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 เพื่อ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายที่นอนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติโดยมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เลิกการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2561  
ในปี 2556 โรงงานแห่งที่ 2 (สายการผลิตที่ 2) ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิตที่นอน
ยางพาราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์  
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ในปี 2560 โรงงานแห่งที่ 2 (สายการผลิตที่ 3) ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิตหมอน
ยางพาราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์  
ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้ามามีอ านาจควบคุมทรัพย์สินและท ารายการซื้อโรงงานที่ 3 ตั้งอยู่
ที่ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตสินค้า 
หมอนยางพาราธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานอยู่ 2 แห่งที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ที่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติแบบไม่ติดตราสินค้า (Non-Brand 
Business)  
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Brand 
Business)  
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1. ที่นอนยางพาราธรรมชาติ  
2. หมอนยางพาราธรรมชาติ  
3. ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติเช่น หมอนรองคอ , เบาะพิงหลัง, เบาะรองนั่ง, หมอน
ข้าง และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนส าหรับเด็ก เป็นต้น 

 
2.2.2.2. การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายและลักษณะการตลาด  
บริษัทฯ เน้นการผลิตที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ100% โดยไม่มี
ส่วนผสมของยางสังเคราะห์และสาร Filler ต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นแหล่ง
ผลิตน้ ายางพาราธรรมชาติที่ดีมากที่สุดในโลก ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา
ธรรมชาติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตราาน และมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้บริษัทฯ  ให้
ความส าคัญในเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตราาน ตราเครื่องหมายและ
รางวัลต่างๆ เช่น ระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2015, ตราเครื่องหมาย มอก. ซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าเครื่อง
นอนที่ท าจากยางพาราธรรมชาติ 100% ไม่กี่รายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตราานดังกล่าว , 
เครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 และมาตราานด้านคุณภาพระดับสากลเช่น มาตราาน LGA 
Product และ Eco Institute Label จากสถาบันรับรองคุณภาพในประเทศเยอรมนี ท าให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความทนทาน เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมในราคายุติธรรม และ รางวัล 
Thailand Top SME Award 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตจากผลิตภัณฑ์เกษตร ในเดือน
กันยายน 2562 ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019 ในสาขา Corporate 
Excellence Category (Manufacturing Industry) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยจะพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมภายใต้แบรนด์สินค้าของ
บริษัทฯ เอง 
ช่องทางจัดจ าหน่าย  
บริษัทฯ มีช่องทางจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศบริษัทฯ  จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายหลักคือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน 
ตัวแทนจัดจ าหน่าย (Trader) และ ลูกค้ารายย่อย เป็นต้น 
ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ค้าส่ง (ผู้น าเข้า) และ 
ตัวแทน จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ (Trader) 
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สภาพการแข่งขันและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
สภาพการแข่งขัน ในประเทศบริษัทฯ มีคู่แข่งหลักที่เป็นโรงงานผู้ผลิตประมาณ 5-6 ราย ส่วนในตลาด 
ต่างประเทศ คู่แข่งหลักที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ ประเทศ ศรีลังกา อินเดีย 
เวียดนาม และมาเลเซีย 
 
2.2.2.3. ภาวะอุตสาหกรรม 
จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิต
หมอนและที่นอนยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้คุณภาพของยางพาราจากประเทศ
ไทยเป็นท่ียอมรับอย่างสูงท่ัวโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ โดยเฉพาะหมอนและที่นอน
ยางพาราที่ผลิตจากประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักและมีความต้องการสูงในตลาดโลกเช่นกัน บริษัทฯ ถือเป็น
หนึ่งในผู้น าในการผลิตและจัดจ าหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติให้แก่
กลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าทุกชนิดของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง
ธรรมชาติซึ่งมีจุดเด่นที่ส าคัญในด้านการกระจายแรงกดทับ การคืนรูป การระบายอากาศ และอายุ
ผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี อีกท้ังยังปราศจากไรฝุ่น เช้ือโรคชนิดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม
และค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ี ประชาชนหันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในโลก
ปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความต้องการผลิตภัณฑ์ที่นอนที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงมีความ
ต้องการขยายตัวต่อเนื่องและเข้ามาแทรกช่องว่างทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนซึ่งผลิต
จากวัตถุดิบประเภทอ่ืนๆ อาทิท่ีนอนสปริง ท่ีนอน เมมโมรี่โฟม และที่นอนฟองน้ า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราแท้จะมีราคาขายสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องนอนที่ผลิตจาก
วัตถุดิบชนิดอื่น จึงเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป 
ปัจจุบันประเทศท่ีเป็นลูกค้าหลักของที่นอนยางพาราที่ส่งออกจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี
ใต้และสิงคโปร์ซึ่งลูกค้าในประเทศเดียวกันนี้ก็จะเป็นลูกค้าหลักๆ ของตลาดในประเทศ เช่นเดียวกัน ซึ่ง
มีจ านวนประชากรมากและมีนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
และมีความต้องการผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพสูง ดังนั้นตลาดสินค้าเครื่องนอนยางพาราในประเทศจีน และ
ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดที่มีความส าคัญกับบริษัทฯ เนื่องด้วยประชากรจีนและเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็น 
End Customer มีความเช่ือว่าเครื่องนอนที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาตินั้นดีต่อสุขภาพ และช่ืนชอบใน
ความนุ่มสบายของผลิตภัณฑ์และเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเหล่านั้นด้วย กล่าวคือ การนอน
ด้วยที่นอนหรือหมอนที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ100% จะช่วยให้อุ่นเมื่ออากาศหนาวเย็นและจะท า
ให้เย็นในลักษณะอากาศที่ร้อน มากไปกว่านั้นจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก ส่งผลให้ประชากรจีนและเกาหลีใต้มีความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตราานผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนยางพาราที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ได้มาตราาน นอกจากนี้ความช่ืนชอบในผลิตภัณฑ์
เครื่องนอนยางพาราที่ผลิตจากประเทศไทยของประชาชนชาวจีน ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราในประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อท่ีนอน หมอนและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนอื่น ที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติเพื่อเป็นของฝากหรือของใช้ส่วนตัว และยัง
ช่วยให้ชาวสวนและอุตสาหกรรมต้นน้ าก็เกิดรายได้ด้วย 
จากภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มลูกค้าประเทศจีนและ
เกาหลีใต้เป็นหลัก ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น จ านวนประชากรที่สูงขึ้น การ
ขยายตัวของเศรษากิจ รายได้ต่อหัวของประชากร สัดส่วนโครงสร้างประชากร ตลอดจนการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
ประเทศไทย และตลอดจนการรณรงค์ให้รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นธรรมชาติที่ส่งผล
โดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโต
ของบริษัทฯ ในอนาคต 
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2.2.2.4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบ  
น้ ายางข้นถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่นอน หมอนและผลิตภัณฑ์อื่นจากน้ ายางพาราธรรมชาติ เนื่อง
ด้วยน้ ายางข้น ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ดังนั้นราคาของน้ ายางข้นจึงมีความผันผวนตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของราคายางธรรมชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยน้ ายางข้น (FOB) กรุงเทพมหานคร ผันผวนอยู่ในช่วง 
25 – 60 บาทต่อกิโลกรัม  
จากนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้า และให้ความส าคัญกับ
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ โดยนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ 
มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ราคา และระยะเวลาการจัดส่ง บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบหลักอันได้แก่น้ ายางข้นจาก
ผู้ผลิตน้ ายางข้นช้ันน าในประเทศหลายรายเพื่อให้ได้น้ ายางข้นธรรมชาติที่มีคุณภาพดีตรงตามข้อก าหนด
ของบริษัทฯ ในราคาที่เหมาะสม ส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่เป็นเคมีชนิดต่างๆ บริษัทฯ จัดซื้อจากผู้จัดจ าหน่าย
ในประเทศ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค ควบคู่ไป
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญและมีมาตรการส าหรับป้องกันและควบคุม
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคอยควบคุมดูแลในชุมชน และหมั่นเข้าไปสอบถาม
สารทุกข์สุกดิบคนในพื้นที่ถึงผลกระทบที่เกิด ซึ่งการด าเนินงานของบริษัทฯ  ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอและด าเนินการจัดท า
รายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อน าส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2.3. กลุ่มสวนยางพารา 
2.3.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์แอนด์แพลนเตช่ัน จ ากัด “บริษัทย่อย” ด าเนินธุรกิจปลูกสร้างสวนยางพารา 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รวม 12,020 ไร่ 
ประกอบด้วย 
1. จังหวัดเชียงราย  พื้นที่ 7,293 ไร่  ปลูกตั้งแต่ปี 2550-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป  
2. จังหวัดน่าน พื้นที่ 2,556 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2548-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป  
3. จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1,219 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2551-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป  
4. จังหวัดชัยนาท พื้นที่ 952 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2556-2557 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 
 

2.3.2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
นโยบายและลักษณะการตลาด  
ในป ี2563 บริษัทย่อยจะน าผลผลิตน้ ายางสดจากสวนยางพาราจ าหน่ายให้แก่โรงงานของบริษัทแม่ คือ 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการผลิตน้ ายางข้น
เกรดพรี-เมี่ยม ซึ่งบริษัทแม่และบริษัทในเครือสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพได้เพราะเป็น
วัตถุดิบจากสวนยางพาราของบริษัทในเครือเดียวกัน 
สภาพการแข่งขันในปีท่ีผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
ในป ี2563 ที่ผ่านมาสวนยางพาราในภาคเหนืออยู่ในเขตพื้นท่ีปลูกยางใหม่ และเริ่มทยอยให้ผลผลิตออก
สู่ตลาดมากข้ึน แต่โดยส่วนมากทางภาคเหนือจะยังคงนิยมมีผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วยอยู่ ซึ่งถือว่าบริษัท
ย่อยจะไม่มีคู่แข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริษัทย่อยมีผลผลิตเป็นน้ ายางสดและส่งผลผลิตทั้งหมดที่ได้จาก
สวนยางพาราของบริษัทย่อย ให้กับบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเชียงราย 
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และแนวโน้มในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้ไปยังกลุ่มเจ้าของสวนยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ
หันมาผลิตน้ ายางสดแทนการผลิตเป็นยางก้อนถ้วยได้จ านวนมาก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของสวน
ยางพาราอีกทั้งยังตรวจสอบผลผลิตได้อีกด้วยและยังสอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดเรื่องการรักษา
สภาพแวดล้อมและมลภาวะในอากาศที่มาจากยางก้อนถ้วยทั้งยังเป็นการเพิ่มผลผลิตให้บริษัทในเครือ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าของน้ ายางพาราสด และก าไรให้กับทางบริษัทฯ 

 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
3.1. ทรัพย์สินถาวร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจครบวงจรในการผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา โดย
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการสร้างผลผลิตคือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น ดังนี ้
 

3.1.1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตและจ าหน่าย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
ประเภททรัพย์สิน เจ้าของกรรมสทิธิ ์ มูลค่าบัญช ี(ลบ.) ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน กลุ่มบริษทัเป็นเจ้าของ 1,666.81 
ติดจ านองกับสถาบันการเงนิเป็น
บางส่วน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1 อาคารส านักงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่
สมุทรปราการ และ เชียงราย 

กลุ่มบริษทัเป็นเจ้าของ 

1,133.17 

อาคารส านักงาน 2 แห่ง ติดจ านอง
กับสถาบันการเงิน 

2.2 โรงงานผลิตน้ ายางขน้ 5 แห่ง 
ตั้งอยู่ที่ชลบุร ีระยอง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา และพังงา 

กลุ่มบริษทัเป็นเจ้าของ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิ 

2.3 โรงงานผลิตเสน้ด้ายยางยืด 1 
แห่งตั้งอยู่ที่ ระยอง 

บมจ.เวิลด์เฟลก็ซ์ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิ 

2.4 โรงงานผลิตทีน่อน หมอน
ยางพารา 1 แห่งอยู่ที่ ฉะเชิงเทรา 

บมจ. เลเทก็ซ์ ซิสเท็มส ์ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิเป็น
บางส่วน 

2.5 โรงงานผลิต หมอน ยางพารา 1 
แห่งตั้งอยู่ที่ ระยอง 

บมจ. เลเทก็ซ์ ซิสเท็มส ์ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิ 

2.6 โรงเรือนที่ใช้ในงานสวนยาง 3 
แห่งตั้งอยู่ที่ เชียงราย น่าน พะเยา 

บจก.ไทยรับเบอรแ์ลนด์ แอนด์ แพ
ลนเตชัน่ 

ติดจ านองกับสถาบันการเงนิ 

3. เคร่ืองจักร    
3.1 เครื่องจักรใช้ผลิตน้ ายางข้น กลุ่มบริษทัเป็นเจ้าของ 

443.83 

ติดจ านองกับสถาบันการเงนิเป็น
บางส่วน 

3.2 เครื่องจักรใช้ผลิตเส้นด้ายยางยืด บมจ.เวิลด์เฟลก็ซ์ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิเป็น
ส่วนใหญ ่

3.3 เครื่องจักรใช้ผลิตที่นอน หมอน 
ยางพารา 

บมจ. เลเทก็ซ์ ซิสเท็มส ์ ติดจ านองกับสถาบันการเงนิเป็น
บางส่วน 

3.4 เครื่องจักรใช้ในงานสวนยาง บจก.ไทยรับเบอรแ์ลนด์ แอนด์ แพ
ลนเตชัน่ 

ไม่ติดจ านองกับสถาบันการเงนิ 

 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีการใช้ทรัพย์สินที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร มูลค่าตามบัญชี
รวม 3,403.91 ล้านบาทเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
หมายเหตุ: มูลค่าบัญชี คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
 
3.1.2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย  

ที่ดิน และอาคาร เนื้อท่ี 59 ไร่ 1 งาน 9.7 ตารางวา และอาคารส านักงานช้ันเดียวและสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ 
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่า
อยู่ ในอัตราปีละ 5.83 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 6 ปี เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดอายุวันที่ 20 
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พฤษภาคม 2569 และสัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563 หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 
2568)  
ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า เป็นอาคารโรงงาน พร้อมส านักงานและที่พักอาศัย 2 ช้ัน อาคารบ้านพัก 
คนงานช้ันเดียว และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนเนื้อท่ี 83 ไร่ 3 งาน 32.1 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ ในอัตราปีละ 1.2 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี เริ่มวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีรวม 292.16 ล้านบาท 
อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงิน  
ที่ดิน ให้เช่า เนื้อที่ 2,050 ไร่ 48 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทย่อย คือ บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ มีมูลค่า
ทางบัญชี 338.27 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงินบางส่วน 
ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า มีจ านวนอาคาร 8 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น บนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 48 
ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย คือ บจก. ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ มีมูลค่าทางบัญชีรวม 
174.30 ล้านบาทให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่บางส่วน ในอัตราปีละ 6 ล้านบาท (สัญญา
เช่ามี อายุ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ไม่มีภาระติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว มีมูลค่าทางบัญชีรวม 696.12 ล้าน
บาท  

 

3.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยเป็นการลงทุน
ในสัดส่วนท่ีมากพอให้บริษัทฯ เข้าร่วมบริหารจัดการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ 

 

3.3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(ก) บริษัทฯใช้นโยบายการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม โดยจะท าการประเมินราคายุติธรรมใหม่ทุก 5 ปี (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท าการ
ประเมินใหม่ทุกปี)  

(ข) บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้บริษัทฯ ในปี 2563 และ 2562 คือ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส (Agency For Real Estate Affairs) บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ (First Star Consultant Co., 
Ltd) และบจก.สยามอิมพีเรียล แอฟเพรส ซัล (Siam imperial appraisal Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีส านักงานฯให้การยอมรับ  

(ค) วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้ทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน อาคาร โรงงาน 
และเครื่องจักรแสดงมูลค่ายุติธรรม 

 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
4.1. คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ/กรรมการบริการความเสี่ยง/ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ/กรรมการบริการความเส่ียง 

3. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
6. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการ 

9. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นายพสิษา์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ 

ที่มา: บริษัทฯ 
 

4.2. กรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 7 ท่าน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 

5. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหาร
ทรัพยากร 

6. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและ
ก ากับกิจการ 

7. นายสุวาสิทธิ์ ดีวาน กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย 

ที่มา: บริษัทฯ 
 

4.3. ข้อมูลผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

 ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล 154,646,141  22.69  
2.  กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป 108,920,126  15.98  
3.  กลุ่มคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย 34,936,179  5.13  
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 12,193,812  1.79  
5.  นางกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์ 9,600,000  1.41  
6.  นายวิชญ์พล สินเจริญกุล 7,500,000  1.10  
7.  นายขรินทร์วิชญ์ วงษ์เจริญ 7,216,200  1.06  
8.  นางศิริวรรณ พานิชตระกูล 6,500,000  0.95  
9.  นางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ 5,539,100  0.81  
10.  นางสุวีณา สิงห์สถิตย์สุข 5,450,000  0.80  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ ่  352,501,558   51.73  
 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ  328,978,130   48.27  
 รวม  681,479,688   100.00  

ที่มา: บริษัทฯ 
 

5. ประวัติการเพ่ิมทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 
5.1. ประวัติการเพ่ิมทุนและลดทุน 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
จ านวน 681.5 ล้านบาท (681,479,688 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 1,881.5 ล้านบาท (1,881,479,688 
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หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
จ ากัด (“TRLG”) เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด 

ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 TRLG ได้จดทะเบียนการช าระบัญชีเสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
ทุนจดทะเบียน และลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 1,200 ล้านหุ้นและ 1,003.6 ล้านบาท 
ตามล าดับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ 

 

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จ านวน 0.04 
และ 0.01 บาท ต่อหุ้น ตามล าดับ 

 

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

กลุ่มและชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1. กลุ่มน้ ายางข้น   

1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหนา่ยน้ ายางข้นและสกิมบลอ็ก  
2. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซ่ียงไฮ้) (บริษัทย่อย) ซ้ือและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ธรรมชาติ 
100.00% 

3. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited (บริษัทย่อย) สวนยางพารา  64.00% 
2. กลุ่มยางแท่ง   

1.  บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พ ีเอ็น อาร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ซ้ือขายยางแท่งสกิม ยางอื่นๆ 99.99% 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง   

1. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ผลิตและจ าหนา่ยเส้นด้ายยางยืด 95.59% 
2. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ผลิตและจ าหนา่ยที่นอนและหมอนยางพารา 56.16% 

2.1 นางปทุมพร ตรวีิศวเวทย์                สัดส่วนการถือหุ้น    10.00% 
(กรรมการ) 

 
 

2.2 นางสาวอมรรัตน์ลิ มวรรณวงศ์          สัดส่วนการถือหุ้น    10.00%   
2.3 นางนวลฤดกีฤตยานุกูล                    สัดส่วนการถือหุ้น      8.00%   
2.4 นางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล                 สัดส่วนการถือหุ้น      2.99%   
2.5 นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธกิุล สัดส่วนการถือหุ้น      2.08%   
2.6 นายภัทรพล วงศาสุทธกิุล สัดส่วนการถือหุ้น      2.08%   
2.7 นายโกวิท วงศาสุทธิกุล สัดส่วนการถือหุ้น      2.00% 

(กรรมการ ) 
 

 

2.8 รายย่อยอื่นๆ สัดส่วนการถือหุ้น      6.69%   
4. กลุ่มสวนยางพารา   

1. บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) 
 (บจก. ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชั่น มีบริษัทร่วม 1 แห่งชื่อ บจก.สวน
ยางวังสมบูรณ์) 

ปลูกสวนยางพารา 
99.99% 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
                    (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  157.59   91.13   85.55   117.13  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น  987.07   952.83   1,183.56   1,163.67  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน  127.68   -     -     -    
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น  -     -     -     -    
สินค้าคงเหลือ  1,250.96   1,103.77   1,052.32   1,146.59  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  -     -     -     -    
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  64.95   55.26   83.54   49.90  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  2,588.26   2,202.99   2,404.97   2,477.29  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน  16.62   6.60   6.65   6.66  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  30.98   29.66   28.44   27.59  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  81.20   -     -     -    
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการอื่น  -     -     -     -    
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน  -     81.20   70.00   70.00  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  561.07   547.69   804.73   696.12  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   3,501.21   3,437.54   3,669.94   3,807.76  
ค่าความนิยม  12.30   6.88   -     -    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม  4.04   2.43   4.44   4.13  
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  193.16   192.19   188.33   187.36  
ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง  885.90   891.58   890.30   890.07  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ย  163.77   168.20   152.85   152.90  
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  34.83   34.83   34.83   34.83  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  14.73   -     -     -    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  9.77   9.79   9.26   10.02  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  5,509.59   5,408.59   5,859.77   5,887.43  
รวมสินทรัพย ์  8,097.85   7,611.58   8,264.74   8,364.71  
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  3,623.11   3,698.22   3,882.01   3,832.30  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น  279.34   264.71   387.07   462.44  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  4.50   3.10   1.60   1.45  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  132.50   238.60   773.00   774.00  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2562: 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 

 40.68   22.13   31.85   26.64  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  48.94   51.57   55.11   52.20  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1.38   -     -     -    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3.82   3.52   10.87   10.95  
รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,134.26   4,281.85   5,141.51   5,159.98  
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  1,166.29   942.69   303.43   276.18  
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)  54.48   32.06   25.02   11.53  
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รายการ 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  55.37   95.56   93.32   93.61  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  246.58   270.63   390.87   409.51  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  3.00   3.00   5.63   5.29  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,525.72   1,343.94   818.26   796.12  
รวมหนี้สิน  5,659.98   5,625.78   5,959.77   5,956.11  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
ทุนจดทะเบียน     
    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น)   681.48   681.48   681.48   681.48  
   ทุนที่ออกและช าระแลว้ 681.479688 - - - 
    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น)  -     681.48   681.48   681.48  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     -     14.20   -    
ส่วนเกินทุนจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -     -     17.40   17.40  
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  342.17   342.17   342.17   342.17  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม     
   จัดสรรแล้ว      
      ทุนส ารองตามกฎหมาย  108.70   108.70   108.70   107.93  
   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (164.85)  (482.68)  (413.29)  (149.71)  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  1,251.50   1,239.97   1,580.19   1,527.97  
รวมส่วนของบริษัทใหญ ่  2,219.01   1,889.63   2,330.85   2,527.23  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  218.87   96.16  (25.88)  (118.63)  
รวมส่วนของเจ้าของ  2,437.87   1,985.79   2,304.97   2,408.61  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  8,097.85   7,611.58   8,264.74   8,364.71  

 ที่มา : บริษัทฯ 
 
2. งบก าไรขาดทุน 

         (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 

รายได ้     
รายได้จากการขาย  7,513.34   6,827.45   6,848.18   2,249.96  
รายได้อื่น  62.91   43.67   118.11   9.57  
รวมรายได ้  7,576.25   6,871.12   6,966.29   2,259.53  
ค่าใช้จ่าย   

  
ต้นทุนขาย  6,645.12   6,321.00   6,208.67   1,914.80  
ต้นทุนในการจัดจ าหนา่ย  310.33   309.14   239.60   68.48  
ค่าใช้จ่ายอื่น  -     -     -     -    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  358.19   478.54   433.13   94.84  
รวมค่าใช้จา่ย  7,313.64   7,108.68   6,881.40   2,078.12  
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน  262.61  (237.56)   84.89   181.41  
ต้นทุนทางการเงิน  190.61   204.76   185.34   46.32  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษัทรว่มที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (0.71)  (1.22)  (1.13)  (0.86)  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  71.28  (443.54)  (101.57)   134.23  
(ผลประโยชน์) ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  8.97   30.14   18.96   30.85  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัป ี  62.31  (473.68)  (120.53)   103.38  

 ที่มา : บริษัทฯ 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

35 
 

3. งบกระแสเงินสด 
          (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี  62.31  (473.68)  (120.53)   103.38  
ภาษีเงินได้ (ประโยชน์)  8.97   30.14   18.96   30.85  
ต้นทุนทางการเงิน  190.61   204.76   185.34   46.32  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  236.77   231.42   250.45   52.63  
ค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง  8.82   2.17   4.20   0.23  
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  -     -     -     -    
ค่าตัดจ าหน่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในที่ดิน  -     0.97   3.86   0.97  
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญู (0.00)   136.70   44.23   2.09  
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (4.47)   64.93  (54.71)  (5.18)  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  -     -     11.20   -    
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษ ี  -     -     26.73   -    
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึ้น  7.00   1.68  (14.93)   17.04  
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น  18.80   -     -     -    
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม  -     5.43   6.88   -    
(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 

(3.12)   13.38  (26.09)   -    

(ก าไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  0.66   -     2.43   -    
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -    (0.89)  (1.28)   0.70  
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  9.94   4.24   6.88   11.63  
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพื่อขาย  -     -     -     -    
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน  5.88   29.65   8.89   1.63  
รายจ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์  -     -     17.40   -    
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทรว่มที่ใช้วิธีสว่นได้เสีย (สุทธิจากภาษี)  0.71   1.22   1.13   0.86  
ตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  0.74   -     -     -    
ดอกเบี้ยรับ (0.54)  (1.56)  (1.22)  (0.25)  
เงินสดได้มาจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 

 543.10   250.56   369.81   262.90  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น (42.06)   26.57  (292.56)   39.92  
สินค้าคงเหลือ  59.85   82.27   110.77  (89.09)  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  18.17   10.08  (32.90)   33.65  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  0.58  (0.02)   0.53  (0.76)  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น (84.07)  (16.86)   132.81   38.31  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (27.11)   2.63   3.53  (2.91)  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1.51)  (0.30)   5.88  (3.86)  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  -     -     2.63  (0.33)  
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน (4.19)  (3.59)  (19.15)  (1.35)  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  462.75   351.34   281.37   276.50  
รับคืนภาษีเงินได้  28.47   24.12   43.15   -    
ภาษีเงินได้จ่ายออก (35.50)  (29.94)  (27.77)  (6.88)  
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  455.72   345.52   296.75   269.62  
     กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

    
เงินสดจ่ายซ้ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -     -     -     -    
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง  -    (6.00)   -     -    
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น  -     6.00   -     -    
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รายการ 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (26.16)   -     -     -    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพิม่ขึ้น) ลดลง (6.62)   10.02  (0.06)  (0.01)  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือธุรกิจ (102.32)   -     -     -    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (307.74)  (110.70)  (167.34)  (97.18)  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (1.00)  (0.60)  (4.04)  (0.13)  
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  3.08   1.43   1.68   0.45  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพื่อขาย  -     -     -     -    
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น  -     -     -     -    
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น (10.60)  (7.84)  (2.93)   -    
ดอกเบี้ยรับ  0.54   1.56   1.22   0.25  
เงินปันผลรับ  0.54   -     -     -    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (450.30)  (106.13)  (171.47)  (96.61)  
     กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 220.34   75.11   183.80  (49.91)  

เงินสดจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อ
ลดหนี้สินซ่ึงเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน) 

(76.47)  (40.97)  (36.75)  (18.70)  

เงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน (3.50)  (1.40)  (1.50)  (0.15)  
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  175.04   -     -     -    
เงินสดจ่ายเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (108.75)  (117.50)  (104.86)  (26.25)  
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (27.26)  (6.81)   -     -    
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดย
อ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 

 0.25   -     -     -    

เงินปันผลจ่ายของบริษัทยอ่ยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (16.29)   -     -     -    
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     -     14.20   -    
ดอกเบี้ยจา่ย (188.36)  (200.83)  (181.20)  (45.19)  
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น (8.23)  (7.38)  (7.74)  (1.47)  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (33.21)  (299.78)  (134.05)  (141.68)  
     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง  -     -     -     -    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(27.79)  (60.39)  (8.77)   31.33  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

(4.78)  (6.07)   3.19   0.25  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (32.57)  (66.47)  (5.58)   31.58  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  190.17   157.59   91.13   85.55  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  157.59   91.13   85.55   117.13  

 ที่มา : บริษัทฯ 
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4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

 ที่มา : SETSMART 
  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 31 มีนาคม 2564 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.82 (17.12) 1.14 3.69 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 3.25 (3.04) 1.06 1.87 
อัตราก าไรสุทธ ิ % 0.82 (6.89) (1.73) 4.58 
อัตราก าไรขั้นต้น % 11.56 7.42 9.34 14.90 
อัตราส่วนการช าระหน้ี       
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 2.32 2.83 2.59 2.47 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 1.37 (1.17) 0.45 3.90 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.63 0.51 0.47 0.48 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.31 0.24 0.25 0.25 
อัตราส่วนแสดงการด าเนินงาน       
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์รวม เท่า 0.94 0.87 0.88 0.94 
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.20 5.37 5.76 6.58 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 70.23 67.99 63.38 55.51 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า เท่า 6.85 6.60 6.41 6.42 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย  วัน 53.29 55.27 56.93 56.82 
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เท่า 20.80 23.24 19.05 17.99 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วัน 17.55 15.71 19.16 20.28 
วงจรเงินสด วัน 105.97 107.55 101.15 92.04 
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5. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
5.1. ภาพรวมการด าเนินงาน  

ปี 2561 
ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 มีผลก าไร 62.3 ล้านบาทมีผลก าไรลดลง 132 ล้านบาทจากการ

ปรับตัวลดลงของราคายางพาราเมื่อเปรียบเทียบราคายางพาราในปี 2560 และ 2561 ราคายางนั้นปรับตัวลดลงอย่างมากจาก 
57.12 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2560 เป็น 42.74 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 25  (ข้อมูลจาก Website: การยาง
แห่งประเทศไทย)  

ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป
จ ากัด (บริษัทในเครือ) (THAITEX) เพือ่เป็นการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทางภาษีในเรื่อง
การโอนกิจการจากการรับโอนกิจการทั้งหมดครั้งนี้ THAITEX ได้ท าการช าระเสร็จสิ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้การปรับ
โครงสร้างดังกล่าวสามารถท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจาก THAITEX ประกอบธุรกิจแปรรูปน้ ายางข้นซึ่งเป็น
ธุรกิจเดียวกันกับบริษัทใหญ่และท าให้งบการเงินมีความชัดเจนในเรื่องของประเภทธุรกิจในเครือและยังสามารถสะท้อน
ความสามารถท่ีแท้จริงของการด าเนินกิจการของกลุ่มน้ ายางข้นมากขึ้นอีกด้วย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษี 443.54 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทาง

ภาษี 30.14 ล้านบาทเป็นขาดทุนสุทธิหลังภาษี 473.68 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จ านวน 351.72 ล้านบาทคิดเป็น
สัดส่วนของผลขาดทุนสุทธิร้อยละ 74.25 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัาอเมริกา และจีนท่ียังไม่ได้ข้อยุติส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษากิจโลก และเกิดความไม่แน่นอนของตลาดยางพารา
ท าให้ราคายางพารามีความผันผวนแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบราคายางพาราปี 2561 และ 2562 ราคายางนั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
จาก 42.74 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 เป็น 43.69 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.22 (ข้อมูลจาก Website: 
การยางแห่งประเทศไทย) ราคายางดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ าทั้งยังมีการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2562 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษี 101.57 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทาง

ภาษี 18.96 ล้านบาทเป็นขาดทุนสุทธิหลังภาษี 120.53 ล้านบาทซึ่งเป็นในส่วนของบริษัทใหญ่มีก าไรจ านวน 24.16 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีผลขาดทุนเนื่องจากภาวะชะลอตัวของเศรษากิจโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสงครามทาง
การค้าระหว่างสหรัาอเมริกา และจีนท่ียังไม่สิ้นสุดเมื่อเปรียบเทียบราคายางพาราปี 2562 และ 2563 ราคายางนั้นปรับตัวขึ้น
เล็กน้อยจาก 43.69 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2562 เป็น44.74 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.40 (ข้อมูลจาก 
Website: การยางแห่งประเทศไทย) ราคายางดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ า 

ไตรมาส 1 ปี 2564 
ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรก่อนภาษี 134.23 ล้านบาท และมี

ค่าใช้จ่ายทางภาษี 30.85 ล้านบาทเป็นก าไรสุทธิหลังภาษี 103.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จ านวน 132.92 ล้าน
บาท บริษัทฯ มีผลก าไรเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และเมื่อเปรียบเทียบราคายางพาราในไตรมาส 1 ปี 
2563 และปี 2564 ราคายางนั้นปรับตัวข้ึน จาก 38.66 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2563เป็น 54.79 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2564 คิด
เป็นร้อยละ 41.72% ( ข้อมูลจาก Website : การยางแห่งประเทศไทย) ถึงแม้ว่ายังคงมีการระบาดของโรค Covid-19 และ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัาอเมริกาและจีนที่ยังไม่สิ้นสุด 

5.2. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
ปี 2561 
ส าหรับงบการเงินปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้จากการขายและบริการ 7,513.34 ล้านบาทลดลง 

1,913.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.03 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคายางพาราปรับตัวลดลง ท าให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลง 
ส าหรับต้นทุนขายและบริการปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 6,645.12 ล้านบาท และ 8,401.28 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลง 
1,756.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.09 เป็นผลมาจากต้นทุนราคายางที่ลดลง ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจมีการแก้ไขคุณภาพการผลิต
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ให้สามารถผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ราคาวัตถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น 
จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
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กลุ่มธุรกิจได้แบ่งสายงานการผลิตและบริหารออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ 
กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป ผลประกอบการในปี 2561 มีขาดทุนก่อนภาษี 30 ล้านบาท ลดลง 188 ล้าน

บาท เทียบกับปี 2560 เนื่องจากราคายางที่ปรับตัวลดลงจากปีที่แล้ว ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจได้เพิ่มเติมในส่วนของก าลังการผลิต 
และแท็งค์เก็บน้ ายางข้นตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่งผลทางให้กลุ่มธุรกิจมีแท็งค์เก็บน้ ายางข้นมากขึ้น เพื่อรองรับตามความต้องการ
และผลผลิตในอนาคต 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางผลประกอบการในปี 2561 มีก าไรก่อนภาษี 142 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท 
เทียบกับปี 2560 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีาานลูกค้าเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจากลูกค้าจากประเทศจีนและยุโรป และจะมีการขยายาานลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน 

กลุ่มธุรกิจสวนยางพาราผลประกอบการในปี 2561 มีขาดทุนก่อนภาษี 41 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 22 ล้านบาท 
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ ายางสดที่มีความผันผวน และราคา
ยางพาราอยู่ในระดับต่ า และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจ
ขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวนยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น 

ปี 2562 
ส าหรับงบการเงินปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 6,827.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 

รายได้จากการขายและบริการ 7,513.34 ล้านบาท ลดลง 685.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 ซึ่งเป็นผลจากการความ
ต้องการยางที่ลดลงจากสงครามการค้า และราคายางพาราที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ท าให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลงส าหรับ
ต้นทุนขายและบริการปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 6,320.99 ล้านบาท และ 6,645.12 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 324.13 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจมีการแก้ไขคุณภาพการผลิตของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยาง ให้สามารถผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ราคาวัตถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงท าให้
ต้นทนุการผลิตสูงขึ้น 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและผลประกอบการดังต่อไปนี้ 
(ก) กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป ผลประกอบการปี 2562 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 172 ล้านบาท 

เนื่องจากราคายางที่ปรับยังคงอยู่ในระดับต่ า  ส่งผลให้รายได้จากการขายยาง skim ลดลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัาอเมริกาและจีนที่ยังคงต่อเนื่องมาจากปี 2561 และค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2562 จาก 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัาในช่วงต้นปีลดลงเหลือ 30 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัาในช่วงปลายปี ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.25 รวมไปถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ในตลาด
ยางพาราโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจได้เพิ่มเติมในส่วนของก าลังการผลิต และแท็งค์เก็บน้ ายางข้นตั้งแต่
ปลายปี 2559 ส่งผลทางให้กลุ่มธุรกิจมีแท็งค์เก็บน้ ายางข้นมากขึ้น เพื่อรองรับตามความต้องการและผลผลิต
ในอนาคต 

(ข) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางผลประกอบการปี 2562 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 258 ล้านบาทเป็นผลจากการ
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางท่ีลดลงอย่างมากจากสงครามการค้า ซึ่งผลกระทบนี้ ส่งผลโดยตรงกับคู่ค้าใน
ประเทศจีน 
อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีการขยายาานลูกค้าเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 

(ค) กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการปี 2562 มีขาดทุนก่อนภาษี 14 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 27 ล้านบาท 
เทียบกับป ี2561 กลุ่มธุรกิจสวนยางพารามีผลประกอบการที่ดีขึ้น จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ ายางสดที่
มีความผันผวน และราคายางพาราอยู่ในระดับต่ า และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไปตาม
ราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวนยางพารา
ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น 
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ปี 2563 
ส าหรับงบการเงินปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 6,848.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 รายได้จาก

การขายและบริการ 6,827.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษากิจ
โดยรวมที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูปมากขึ้นภายใต้การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และราคายางพาราในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
ฯ รับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินต่างประเทศมากขึ้นตามค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าปี 2562 ส าหรับต้นทุนขายและ
บริการปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 6,208.67 ล้านบาท และ 6,321 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 112.33 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.81 เป็นผลมาจากการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จึงท าให้ต้นทุนลดลง 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและผลประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป ผลประกอบการส าหรับปี 2563 มีก าไรก่อนภาษี 163 ล้านบาท 

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้นการขายในประเทศมากขึ้นและลดปริมาณการส่งออก ท าให้ต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายของกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมาก และในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราส่วนของการขายใน
ประเทศและต่างประเทศเป็น 70:30 เป็นอย่างน้อย 

(ข) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการปี 2563 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 266 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางที่ลดลงอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID –19 ซึ่ง
ผลกระทบโดยตรงกับคู่ค้าในประเทศจีนที่เป็นกลุ่มตลาดหลัก อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีการ
หากลุ่มตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายาานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงมีคุณภาพเป็นทีต่้องการของตลาด 

(ค) กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการส าหรับปี 2563 มีก าไรก่อนภาษี 1 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงราคาน้ ายางพาราในระหว่างปีมีราคาปรับตัว
สูงขึ้นกว่าป ี2562 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ ายางสดที่
มีความผันผวน และราคายางพาราอยู่ในระดับต่ า และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไปตาม
ราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวนยางพารา
สง่ผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น 

ไตรมาส 1 ปี 2564 
ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 2,257.26 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 

รายได้จากการขายและบริการ 1,639.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 618.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 ซึ่งเป็นผลมาจากความ 
ต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูปมากขึ้นภายใต้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และราคายางพารา 
ในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ส าหรับต้นทุนขายและบริการไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 1,918.84 
ล้านบาท และ 1,427.89 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 490.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.38 เป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณ
การ ผลิตในปี 2564 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและผลประกอบการดังต่อไปนี้ 
(ก) กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 มีก าไรก่อนภาษี 114 ล้านบาท 

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้นการขายในประเทศมากขึ้นและลดปริมาณการส่งออก ท าให้ต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายของกลุ่มธุรกิจ ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีการเพิ่มก าลังการผลิตตาม
ความต้องการของตลาด  

(ข) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 มีก าไรก่อนภาษี 29 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางท่ีเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID –19 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีการขยายาานลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของ ตลาด  
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(ค) กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 9 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่ม
ธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ ายางสดที่มีความผันผวน และกลุ่ม
ธุรกิจยังคงมี ค่าใช้จ่ายคงท่ี ซึ่งไม่ผันผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน 

 
5.3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ปี 2561 
(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,588 ล้านบาทลดลง 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เกิดจากรายการหลักที่ส าคัญ
คือสินค้าคงเหลือลดลง 55 ล้านบาท และ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 18 ล้านบาทเพราะราคายางพารา
ในตลาดลดลงท าให้สินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบมีราคาลดลงและมีการจ่ายเงินส าหรับสินค้าล่วงหน้าลดลง
จากมูลค่าน้ ายางพาราสดที่ลดลง 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 5,510 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 160 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในที่ดินอาคาร และ
อุปกรณ์ 158 ล้านบาทจากการทีบ่ริษัทฯ มีการซื้อธุรกิจโรงงานหมอน และที่นอนที่จังหวัดระยองเพื่อเพิ่ม
ก าลังการผลิตของธุรกิจหมอน และที่นอน และมีการขยายโรงงานหมอน และที่นอนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งช้ีว่าจะท าให้ด้อยค่าหรือไม่ได้รับคืนซึ่ง

หากมีการด้อยค่าทางบริษัทฯ ก็ได้ตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้วเพื่อให้คุณภาพสินทรัพย์สะท้อนมูล
ค่าที่แท้จริงตามราคาตลาดและให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

(ค) ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้การค้าที่เป็นกิจการอื่นๆ มีจ านวนรวม 1,121 ล้านบาทเมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้

การค้าสุทธิอยู่ท่ีจ านวน 987 ล้านบาทในปี 2561 ลูกหนี้การค้ามียอดเพิ่มสูงขึ้น 16 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนเนื่องจากในกลุ่มธุรกิจน ายางข้น และผลิตภัณฑ์ยางพารามีปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 

 ส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบแล้วจ านวน 133 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12 ของลูกหนี้การค้า
กิจการอื่นรวม ซึ่งในป ี2561 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสทุธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงแลว้อยู่ที่จ านวน 1,251 ล้านบาทสินค้าคงเหลือมี

ยอดลดลง 55 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคายางพาราในตลาดลดลงร้อยละ 25 
ปี 2562 
(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,203 ล้านบาทลดลง 385 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 เกิดจากรายการหลักท่ีส าคญั
คือลูกหนี้การค้าลดลง 160 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 147 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ มีตั้งส ารอง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 5,409 ล้านบาทลดลง 101 ล้านบาทเนื่องจากการลดลงในที่ดินอาคาร และ
อุปกรณ์ 63 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 ล้านบาทเนื่องจากเป็นการลดมูลค่าของ
สินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากการด า เนินงานปกติ และจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมลดลงตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งช้ีว่าจะท าให้ด้อยค่าหรือไม่ได้รับคืนซึ่ง

หากมีการด้อยค่าทางบริษัทฯ ก็ได้ตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้วเพื่อให้คุณภาพสินทรัพย์สะท้อนมูล
ค่าที่แท้จริงตามราคาตลาดและให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
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(ค) ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้การค้าที่เป็นกิจการอื่นๆมีจ านวนรวม 1,097 ล้านบาทเมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้

การค้าสุทธิอยู่ท่ีจ านวน 827 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้การค้ามียอดลดลง 160 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
ก่อนเนื่องจากในกลุ่มธุรกิจน้ ายางข้น และผลิตภัณฑ์ยางพารามีปริมาณขายท่ีลดลง 

 ส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบแล้วจ านวน 270 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25 ของลูกหนี้การค้า
กิจการอื่นรวมซึ่งในป ี2562 มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสทุธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงแลว้อยู่ที่จ านวน 1,104 ล้านบาทสินค้าคงเหลือมี

ยอดลดลง 147 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 65 ล้าน
บาท และราคายางพาราในตลาดลดลงท าให้สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบมีราคาลดลง 

ปี 2563 
(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,405 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.17 เกิดจากรายการหลักที่
ส าคัญคือลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 231 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายที่
เพิ่มขึ้นใกล้ช่วงสิ้นปีเมื่อเทียบกับปีก่อน และลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของเครดิตเทอมในการ
ช าระเงิน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 5,860 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 451 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ 232 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 257 ล้านบาทจากที่บริษัทฯ มีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่ และจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริง และไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งช้ีว่าจะท าให้ด้อยค่า หรือไม่ได้รับคืนซึ่ง

หากมีการด้อยค่าทางบริษัทฯ ก็ได้ตั้งส ารอง หรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้วเพื่อให้คุณภาพสินทรัพย์สะท้อน
มูลค่าที่แท้จริงตามราคาตลาด และให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

(ค) ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้การค้ามีจ านวนรวม 1,379 ล้านบาทเมื่อหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จ านวน 

1,064 ล้านบาทในปี 2563 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ านวน 237 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากในกลุ่ม
ธุรกิจน้ ายางข้น และผลิตภัณฑ์ยางพารามีปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 

 ส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบแล้วจ านวน 314 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.77 ของลูกหนี้การค้า
รวมซึ่งในปี 2563 มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสทุธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงแลว้อยู่ที่จ านวน 1,052 ล้านบาทสินค้าคงเหลือมี

ยอดลดลง 52 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

ไตรมาส 1 ปี 2564 
(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 2,477.29 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 72.32 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.01 จากสิ้นปี 2563 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 5,887.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 27.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.47 จากสิ้นปี 2563 

(ข) สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้วอยู่ที่จ านวน  1,146.60 ล้านบาทสินค้า

คงเหลือมียอดเพิ่มขึ้น 94.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 
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5.4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
ปี 2561 
(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด า เนินงานปี 2561 เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 456 ล้านบาท เพราะกระแสเงินสดที่ใช้ไปในเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 84 ล้าน
บาท เป็นผลจากการซื้อวัตถุดิบท่ีมากขึ้น ซึ่งเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่จะไม่มีเครดิตเทอม 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 อยู่ที่ 2.32 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 2.28 เท่าในปีก่อน ในปี 2561 ยอดเงิน
เบิกเกินบัญชีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้ส าหรับการซื้อวัตถุดิบ ยอดเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีการเบิกวงเงินกู้ระยะยาวมาขยายโรงงานหมอนและที่นอนยางพารา 

 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 1,560 
ล้านบาท เกิดจากจากท่ีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่ม
สูงขึ้นจึงมีการโอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 

(ข) รายจ่ายลงทุน 
ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 450 ล้านบาท รายการ
ใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 308 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพิ่มในการขยาย
ก าลังการผลิตของธุรกิจหมอนและที่นอนยางพารา และการซื้อธุรกิจของหมอนและที่นอนยางพารา 102 ล้าน
บาท และการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 26 ล้านบาท 

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ  ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจน้ ายางข้นจะ
แปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากันตลอดทั้งปีจะใช้เงินทุนหมุนเวียน
มากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2 ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะลดลง แต่บริษัทฯ 
ยังคงมีวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 

ปี 2562 
(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด า เนินงานปี 2562 เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 346 ล้านบาท 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 อยู่ที่ 2.83 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.32 เท่าในปีก่อนในปี 2562 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากการด าเนินที่เพ่ิมขึ้น 

(ข) รายจ่ายลงทุน 
ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 106 ล้านบาท รายการ
ใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 110 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพิ่มในการขยาย
ก าลังการผลิตของบริษัทฯ  

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ  ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจน้ ายางข้นจะ
แปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากันตลอดทั้งปี จะใช้เงินทุนหมุนเวียน
มากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินสินเช่ือที่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 
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ปี 2563 
(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด า เนินงานปี 2563 เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 297 ล้านบาท 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 อยู่ที่ 2.59 เท่าลดลงจาก 2.83 เท่าในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการตี
ราคาทรัพย์สินใหม่เพิ่มขึ้น 

(ข) รายจ่ายลงทุน 
ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 171 ล้านบาท รายการ
ใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 56 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพิ่มในการขยาย
ก าลังการผลิตของบริษัทฯ  

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ  ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ น้ ายางข้นจะ
แปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากันตลอดทั้งปี จะใช้เงินทุนหมุนเวียน
มากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินสินเช่ือที่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

 
ไตรมาส 1 ปี 2564 
(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีมาและใช้ไปจากการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 เงินสดสุทธิที่ได้มา
จากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 270 ลา้นบาท 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 อยู่ท่ี 2.36 เท่า ลดลงจาก 2.59 เท่าในปี 2563  

(ข) รายจ่ายลงทุน 
ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 97 ล้านบาท 
รายการใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 97 ล้านบาท  

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ  ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจน้ ายางข้นจะ
แปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากันตลอดทั้งปี จะใช้เงินทุนหมุนเวียน
มากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีวงเงินสินเช่ือที่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

 
 


