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          ประวตัิคณะกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายวรเทพ     วงศาสุทธิกลุ

อายุ 69  ปี

ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกรรมการก าหนดคา่  

คา่ตอบแทนบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)
 

 

ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

38,545,657  หุ้น  คิดเป็น  5.66 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 101  ซอยอนามยั  ถนนศรีนครินทร์  สวนหลวง  สวนหลวง กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171

เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์

ปี 2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์

ปี 2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.สวนยางวงัสมบรูณ์

ปี 2532 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป

ปี 2529 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2515 - 2522 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย หจก.การยางคลองแงะ

 

*   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 5)

*   แนวทางการจดัตั้งและปฏิบติังานส าหรับ Audit Committee ท่ีมีประสิทธิภาพ

     สถาบนัการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้   บริ  ั 

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า
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*   การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ

     นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

*   ความกา้วหน้าในการใช ้Balanced Scorecard และการแกปั้ญหาภาคปฏิบติั

     สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

*   Certificate of Completion (Directors Certification Program)

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย

*   หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9

     สถาบนัพระปกเกลา้  

*   หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง

     สถาบนัพระปกเกลา้

 

ปี 2553-2557 สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการสมาคมน ้ายางขน้ไทย 

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  สมาคมยางพาราไทย

 ปี 2551-ปัจจุบนั อุปนายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย 

ปี 2551 - 2553 นายกกิตติมศกัด์ิ  สมาคมน ้ายางขน้ไทย

ปี 2549 - 2551 กรรมการบริษทั ร่วมทนุยางพาราระหวา่งประเทศ จ ากดั 

(International Rubber Consortium Limited) IRCO 

ปี 2548 - 2551 คณะอนุกรรมการดา้นสินคา้เกษตรล่วงหน้า ประเภทยางพารา

ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ปี 2547 - 2551 คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นนโยบาย (PAP)     สมาคมยางพาราไทย

ปี 2547 - 2551 นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย 

ปี 2543 - 2551 กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2541 - 2551 อนุญาโตตุลาการยางพารา    คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการยางพารา

ปี 2538 - 2542 รองประธานคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายไพบลูย ์  วรประทีป

อายุ 79  ปี
ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
 

International Finance&Investment Management Program,
Tsighua University, Beijing, China

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
4,008,426  หุ้น  คิดเป็น  0.59 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/3  หมูท่ี 13  ต าบลบางแกว้  อ  าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์
ปี 2537 - 2554 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป
ปี 2532 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.สวนยางวงัสมบรูณ์
ปี 2529 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2526 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.วงัยาง
ปี 2515 ผูจ้ดัการ หจก.ไทยชวนรับเบอร์
ปี 2510 - 2515 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย หจก.การยางคลองแงะ

 

*   แนวทางการจดัตั้งและปฏิบติังานส าหรับ Audit Committee ท่ีมีประสิทธิภาพ
     สถาบนัการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย
*   การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ
     นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
*   ความกา้วหน้าในการใช ้Balanced Scorecard และการแกปั้ญหาภาคปฏิบติั
     สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
*   Certificate of Completion (Directors Certification Program)
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย

 

 -ไม่มี -

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายปรัชญน์นท ์  เตม็ฤทธิกลุชยั
อายุ 72  ปี
ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ    

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

5,555,106  หุ้น  คิดเป็น  0.82 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 969  หมู่ 13  ต าบลบางแกว้  อ  าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั นายกสมาคมศิษยเ์ก่า มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์
ปี 2537 - 2554 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป  
ปี 2529 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

 

*   ความกา้วหน้าในการใช ้Balanced Scorecard และการแกปั้ญหาภาคปฏิบติั
     สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
*   Certificate of Completion (Directors Certification Program)
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย

 
 24/10/2556 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและ กระทรวงยุติธรรม
ครอบครัว จงัหวดันครพนม

ปี 2556 - ปัจจุบนั ประธาน บจก.เมเยอร์เรซ่ิน
ปี 2520 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.สหธนาสิน

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

ประวัติการ  ้รับ ระรา  า  คร    รา  ิ ริ า รณ 

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ

อายุ 53  ปี

ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  และกรรมการบริหารความเส่ียง

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 

ปริญญาโท  วิชาเอกบริหารธุรกิจ Assumption University

ปริญญาตรี  วิชาเอกการตลาด Assumption University

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

       -        หุ้น  คิดเป็น       -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 11/149  หมู่บา้นนาราสิริ  สาทร-วงแหวน  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงหลกัสอง เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรศัพท์ (02)453-2148-9

 

ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2542 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2542 - 2554 กรรมการควบคุมการเบิกจ่าย บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2539 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทอ็ปเทน็เฟอร์นิเจอร์
ปี 2537 - 2538 เจา้หน้าท่ีฝ่ายการลงทนุ บงล. นิธิภทัร
ปี 2533 - 2536 ผูจ้ดัการส านกักรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2531 - 2532 เจา้หน้าท่ีการตลาด บจก. โตชิบา (ไทยแลนด)์

 

-ไม่มี - 

 

-ไม่มี -

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

 ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายเออร์วิน   มูลเลอร์
อายุ 88  ปี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี  วิชาเอกบญัชี  International Institute of Accountants Sydney, Australia

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

      -        หุ้น  คิดเป็น       -        %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 260  หมู่บา้นปัญญา  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ (02)300-3574
เบอร์แฟกซ์ (02)300-3258

 

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2543 - 2553 กรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2543 - 2559 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2543 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ก าหนดคา่ตอบแทน

 

*   Certificate of Completion (Directors Certification Program)  สถาบนักรรมการบริษทัไทย
*   บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตาม ม.89/25 และ281/8 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
     และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ข)
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
*   Accounting for Non-Accounting Audit Committee  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

*   เตรียมพร้อมรับเกณฑก์รรมการตรวจสอบใหม่ (ห้องวงจรปิด) // (รอบบา่ย)  
      ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 

 ปี 2548 กรรมการ  ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)
ปี 2536 - 2539 ผูจ้ดัการทัว่ไป    บริษทั ไทย-บรันตาบเูลีย จ  ากดั
ปี 2535 - 2548 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2520 - ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัด์ิกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั
ช่ือ - สกลุ นางสุชาดา   โสตถิภาพกลุ

อายุ 64  ปี

ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

                  หุ้น  คิดเป็น                %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 12 ซอย 20 มิถุนา แยก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์ (02)274-8859  
   

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2555 - 2559 กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2551 - มี.ค.2558 กรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2551 - 2559 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

เม.ย. 2544 - ต.ค. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)

ปี 2540 - มี.ค.2544 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)

ปี 2533 - 2540 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลกัทรัพย ์เอกเอเซีย

ปี 2544 - 2560 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

 

*  Director Certification Projram รุ่น 38/2546  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

*  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 2/2549

 

 พ.ย.2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)

ปี 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

 การ บรม    ัมม า

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั
ช่ือ - สกลุ นายยรรยง   ถาวโรฤทธ์ิ
อายุ 79  ปี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต , บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
      -       หุ้น  คิดเป็น        -      %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน 208/1  ซ.งามวงศว์าน 31  ถ.งามวงศว์าน  อ.เมือง  จ.นนทบรีุ 11000

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์แฟกซ์ (02)588-2975  

 

เม.ย.2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2554 - มี.ค.2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2552 - 2553 กรรมการ   บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2546 - 2551 กรรมการ   บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ  ากดั (มหาชน)

 

*  โครงการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของชาติ  กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
*   การสมัมนานกับริหารการพฒันาระดบัสูง รุ่นท่ี 3  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์
*   การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   การรักษาความปลอดภยั รุ่นท่ี 73 (ภูมิภาค) ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ
*   แผนและโครงการ (ระดบัอาวโุส) รุ่นท่ี 7  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์
*   Financial Audit Management   Intosai Development Initiative and Supervision Bangkok, Thailand.
*   การประชุมนกับญัชี  สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
*   นกัปกครองระดบัสูง  รุ่นท่ี 31 (นปส.)  วิทยาลยัการปกครอง
*   เทคนิคการเตรียมตวัเป็นผูส้อบบญัชี  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผน่ดิน  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   ความรู้วิชาการสอบบญัชีชั้นสูง  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   เทคโนโลยีและการบริหารงานคอมฯ (ผูบ้ริหาร)  NECTEC

(02)588-2975 , 081-6864487

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า
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*   การพฒันาผูบ้ริหาร (MINI MBA) สตง.  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
*   ผลงาน (การตรวจสอบการด าเนินงาน)  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   การประชุมปัญหาขอ้คิดเห็นฯ ตามนโยบายการปฎิบติัฯ 2542  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน จงัหวดัอุดรธานี
*   การปฏิบติัตามระเบียบ ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2541  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   การประชุมนกับญัชี  สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
*  การปรับทิศทางการตรวจสอบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   E-Commerce กบัการตรวจสอบ  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*  ผูน้ าในทศวรรษหน้าตอ้งพฒันาอย่างไร  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
*   พรบ.ความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

   
01/12/2543 มหาวชิรมงกฎุ
02/12/2541 ประถมาภรณ์ชา้งเผือก
04/12/2538 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย
28/05/2533 เหรียญจกัรพรรดิมาลา
23/02/2533 ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก
07/02/2529 ทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย
31/12/2526 ตริตาภรณ์ชา้งเผือก
21/04/2523 ตริตาภรณ์มงกฎุไทย
15/06/2521 จตุัรถาภรณ์ชา้งเผือก
31/12/2515 จตุัรถาภรณ์มงกฎุไทย
31/12/2512 เบญจมาภรณ์ขา้งเผือก
30/12/2510 เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย

 

ปี 2543 รองผูอ้  านวยการส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (นกับริหาร 10)
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน

ปี 2541 ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (นกับริหาร 9)
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน

ปี 2541 ผูอ้  านวยการส านกั (นกัวิชาการตรวจเงินแผนดิน 9)
ส านกัตรวจสอบดา้นสงัคมและความมัน่คง

ปี 2540 ผูอ้  านวยการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค (พนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 9)
ส านกังานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8 (จ.เชียงใหม)่

ปี 2539 ผูอ้  านวยการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค (พนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 9)
ส านกังานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปี 2538 ผูอ้  านวยการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค (พนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 9)
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 5 (จ.อุบลราชธานี)

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    

ประวัติการ  ้รับ ระรา  า  คร    รา  ิ ริ า รณ 
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายสมคาด   สืบตระกลู

อายุ 65  ปี

ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเส่ียง

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ปริญญาโทพฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (MPA) ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
      -      หุ้น  คิดเป็น       -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน เรือนทวีวฒันา  เลขท่ี 55 มณฑลวิวล ์ ซอย 5 เขตทวีวฒันา  กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ (02)887-1886 , 08-1636-1117
เบอร์แฟกซ์  -  

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2556 - 2558 รองประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรม อีเลก็โทรนิคส์ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2553 - มี.ค.2558 กรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2552 - 2560 ประธานคณะกรรมการลงทนุ และกรรมการ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)
ปี 2551 - 2559 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
ปี 2545 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากฎหมาย บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี 

 
 

*   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (DAP77/2552) และ 

     หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  (DCP115/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD)

*   ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 10 (ปปร.10)

     วิทยาลยัการเมืองการปกครองฯ สถาบนัพระปกเกลา้ฯ

*   ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรนกับริหารยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง วิทยาลยัการยุติธรรมทางปกครอง 

     ส านกังานศาลปกครอง รุ่นท่ี 2 (บยป.2)

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า
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*   ประกาศนียบตัรชั้นหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาเมือง  (มหานคร รุ่นท่ี 2)  

     สถาบนัเพ่ือการพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร

*   ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 

ปี 2545 - 2546 ท่ีปรึกษาประธานวฒิุสภา วฒิุสภา
(พล.ต มณูญกฤต รูปขจร)

ปี 2544 กรรมการสรรหาตุลาการ สภาผูแ้ทนราษฎร
ศาลรัฐธรรมนูญ

ปี 2543 - 2549 กรรมาธิการติดตามงบประมาณ วฒิุสภา
วฒิุสภา

ปี 2541 - 2542 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย
(มีชยั วีระไวทยะ)

ปี 2539 - 2543 เลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
(ดร. พิจิตต รัตตกลุ)

ปี 2535 -2539 นกัวิชาการ-ผูช้  านาญการ สภาผูแ้ทนราษฎร
และท่ีปรึกษาฯ คณะกรรมาธิการการยุติธรรม  

และสิทธิมนุษยชน

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั
ช่ือ - สกลุ นายภควตั   โกวิทวฒันพงศ์
อายุ 69   ปี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 
 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ดา้นการตลาดและการเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
       -      หุ้น  คิดเป็น        -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26  ถ.สาทรใต ้ สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ (02) 088-9118
เบอร์แฟกซ์ (02) 088-9110

 
ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
เม.ย.2558 - 2559 กรรมการก าหนด บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

คา่ตอบแทน
ปี 2555 - 2559 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

บริหารความเส่ียง
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

 

* ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344)
* การอบรมสมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DCP Program รุ่นท่ี 58/2005
* ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 5 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
* การฝึกอบรมจากสถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI)
   สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
   ของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน" รุ่นท่ี 15

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ  ากดั (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพย์
ปี 2552 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
ปี 2551 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ปี 2543 - ปัจจุบนั อนุกรรมการพิจารณาประเมินผล ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ(รายสาขา) กระทรวงการคลงั
 ปี 2542 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ

ปี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี

ปี 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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        รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั
ช่ือ - สกลุ นายราชยั   วฒันเกษม
อายุ 71  ปี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
Honors Degree
MBA Industrial Management II class, Pacific
States University, California, USA

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
      -      หุ้น  คิดเป็น       -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 964 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ (081)825-3236
เบอร์แฟกซ์ -  

 

2552-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2559 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั ยิปอินซอย จ ากดั
ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)

และประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ค.2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ

พ.ค.2558 - 2559 กรรมการบริหารความเส่ียง

มี.ค.2556-พ.ย.2557 ท่ีปรึกษา บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
 

*   Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP) , IOD
*   Role of the Compensation Committee (RCC) , IOD

 
  
2554 ท่ีปรึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2552 ประธานกรรมการ บจก.หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้
2552 กรรมการ บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
2552 ประธานกรรมการ บจก.หลกัทรัพย ์เคทีบี (ไทยแลนด)์
2552 กรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
2549-2550 กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายวนัชยั  ศรีหิรัญรัศมี
อายุ 59   ปี
ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

M.B.A.,Finance,Long Island University,Brooklyn,New York.
M.S. (Higher Diploma in Auditing),C.P.A. Thammasat University
B.B.A.,Accounting, Thammasat University 

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

       -      หุ้น  คิดเป็น        -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 251/224  ซ.รามค าแหง 112  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2557 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป
ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ 
ปี 2557 - 2558 กรรมการ บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่
ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์
ปี 2557 - 2558 กรรมการ บจก.แอโกรเวลท์

 

* หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี 5) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
* การอบรมสมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DCP Program ปี 2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัใหม่

 

ปี 2553-2557 ประธานกรรมการ บริษทั วินเทก็ซ ์รับเบอร์ อินดสัตร้ี จ  ากดั 
ปี 2551-2553 กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั
ปี 2549-2550 กรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน)
ปี 2538-2548 รองประธานกรรมการ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั
 กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงิน(CFO)

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายสุวาสิทธ์ิ  ดีวาน

อายุ 69   ปี

ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาด

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

       -      หุ้น  คิดเป็น        -       %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/1-3  หมู่ 13 หมู่บา้นกฤษดานคร21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7    ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2557 - ปัจจุบนั บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2553 - 2557 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ก.ย.2548 - 2553 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
มี.ค.2545 - ส.ค.2548 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
พ.ย.2543 - ก.พ.2545 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ก.ย.2542 - ต.ค.2543 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2535 - 2542 Southern parawood Co.,Ltd.
ปี 2530 - 2535 Thai thavee rubber Co.,Ltd.
ปี 2521 - 2530 Phuket union thai minerals Co.,Ltd.
ปี 2519 - 2521 Siam Pewter Co.,Ltd.

 

* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร * ปลุกยกัษ์
  โดยกิจกรรม Walk Rally เชิงวิชาการ * บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั
* การบริหารจดัการในการลดตน้ทนุท่ีทกุคนมีส่วนร่วม * Leadership Management
* ลดตน้ทนุ ไม่ลดคุณภาพ * การพฒันาภาวะผูน้ า
* การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM * Balanced Scorecard
* การวิเคราะห์และการตดัสินใจในทางธุรกิจ
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา

 
-ไม่มี -   

Assistant Manager
Manager
Executive Director Marketing
Executive Director Marketing
รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

M.A. in Administration Seience (Business)
University of The Punjab Lahore Pakistan

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาด

ท่ีปรึกษาดา้นการตลาดและขาย
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ผูอ้  านวยการสนง.การตลาดและการขาย

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั
ช่ือ - สกลุ นายประวิทย ์ วรประทีป
อายุ 46   ปี
ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 Master of Science in Finance, Chulalongkorn University, Thailand
Master of Business Administration, Eastern Michigan University, U.S.A.
Bachelor of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang, Thailand

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

34,050,000  หุ้น  คิดเป็น  5.00 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

บตุรชายของ  นายไพบลูย ์ วรประทีป

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/1-3 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป 

ปี 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ  ากดั

ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์

ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจก.เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์

ปี 2546 - 2558 กรรมการบริหาร บจก.แอโกรเวลท์

 

* Director Certification Program class 242/2017
* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบติัให้เป็นผล * ผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ
* การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร * ปลุกยกัษ์
* Leadership Management * เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพ่ือประเมินผลงาน
* บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั * การบริหารจดัการในการลดตน้ทนุท่ีทกุคนมีส่วนร่วม
* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร * การวิเคราะห์และการตดัสินใจในทางธุรกิจ
  โดยกิจกรรม Walk Rally

 

-ไม่มี -   

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    

ความ ัม  ั   า คร บครัวระหว า กรรมการและผู้บริหาร
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารและ เลขานุการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ
อายุ 46   ปี
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 Master of Business Administration University of Central Oklahoma, U.S.A.

Master of Organization Management & Development Assumption University, Bangkok.
Bachelor of Economics major in International Economics  Chulalongkorn University, Bangkok.

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

1,813,851  หุ้น  คิดเป็น  0.27 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

บตุรีของ  นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 205/164  หมู่ท่ี 10 หมู่บา้นมณัฑนา-ศรีนครินทร์ ซ.9  ถ.ศรีนครินทร์ ต  าบลบางเมือง  
อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-3938

 

ปี 2542 - 2544 ผูจ้ดัการฝึกหดั บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2544 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บจก. ยูนิเวอร์แซลลาเทค็ซโ์ปรดกัส์

ผลิตภณัฑถุ์งมือยาง

ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายวางแผน บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

และบริหารทรัพยากร
ปี 2555 - 2560 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป 
ปี 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ  ากดั
ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่
ปี 2546 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

 ประ บการณ การ  า า 

ความ ัม  ั   า คร บครัวระหว า กรรมการและผู้บริหาร
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* Director Certification Program รุ่น 229/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
* Company Secretary Program  สมาคมกรรมการบริษทัไทย 
* Attending short-term training provided by Thai Rubber Latex Co, Public Company Limited
* Joining student internship program (SIP'21) of Bangkok Bank LTD.
*Public Relation of Economic Faculty in Chulalongkorn University Festival 1993
* Leadership management
* คณะอนุกรรมการฝ่ายธุรกิจยางพารา สมาคมยางพาราไทย * การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM
* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบติัให้เป็นผล * ลดตน้ทนุ ไม่ลดคุณภาพ
* การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร * การบริหารจดัการในการลดตน้ทนุท่ีทกุคนมีส่วนร่วม
* วฒันธรรมองคก์รเร่ืองส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าท่ี * เกณฑใ์หม่ตามผลบงัคบัใชข้อง พรบ. หลกัทรัพยฯ์
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา * เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร
* บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั * เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพ่ือประเมินผลงาน
* ปลุกพลงัตวัคุณกระตุน้พลงัทีมงาน * การวิเคราะห์และการตดัสินใจในทางธุรกิจ
* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร โดยกิจกรรม Walk Rally

 

-ไม่มี -   

การ บรม    ัมม า

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ
อายุ 44   ปี
ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 Master of Business Administration,   Assumption University, Bangkok

Bachelor of Business Administration (Major in marketing),   Bangkok University Bangkok

High School Kasem Phittaya School , Bangkok

 

บริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

300,068  หุ้น  คิดเป็น  0.04 %  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

บตุรชายของ  นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 50/205  หมู่บา้นกฤษดานคร21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7    ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์ (02)751-7171
เบอร์แฟกซ์ (02)316-2485

 

ปี 2555 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป 

ปี 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ  ากดั
ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.เวิลดเ์ฟลก็ซ์
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่
ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์
ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2546 - 2558 กรรมการบริหาร บจก.แอโกรเวลท์

 

* Director Certification Program class 242/2017

* Smart Exporter 3 at Department of Export Promotion * ผลกระทบของการเป็นประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ

* EDP รุ่น3  ของบริษทัจดทะเบียนไทย * ปลุกยกัษ์
* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบติัให้เป็นผล * เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการการท างาน ระดบับริหาร

ประวัติการ  ก า

 ั   ว การ   ห ้    บริ  ั

ประวัติ  ว ตัว

ประ บการณ การ  า า 

การ บรม    ัมม า

ความ ัม  ั   า คร บครัวระหว า กรรมการและผู้บริหาร
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* การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร * เทคนิคการตัง้เป้าหมายเพ่ือประเมินผลงาน
* Leadership Management * วฒันธรรมองคก์รเร่ืองส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าท่ี
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา * การบริหารจดัการในการลดตน้ทนุท่ีทกุคนมีส่วนร่วม
* ปลุกพลงัตวัคุณกระตุน้พลงัทีมงาน * ลดตน้ทนุ ไม่ลดคุณภาพ
* การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM
* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร 
  โดยกิจกรรม Walk Rally

 

-ไม่มี -   
   

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    



  ว  ี  1 

การประก บ  รก ิ 

1.   โ บา และ า รวมการประก บ  รก ิ 

1.1 ปรั ญา  การ  า  ิ   รกิ  ว ัิ   ั     ั ก ิ ค า ิ ม และกล       

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศไทย โดยจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ ายางขน้และผลพลอยไดจ้าก

น ้ ายาง เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2534 ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่ือยอ่ใน

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ คือ TRUBB ช่ือเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเทค็ซ์ (THAITEX) กลุ่มไทยเทค็ซ์มีการขยายการ

ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัยางพารา   

ปรั ญา  การ  า  ิ   รก ิ 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจภายใตป้ณิธานอนัแน่วแน่ต่อการผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล   

หรือเหนือกวา่มาตรฐานท่ียอมรับกนัในระดบันานาชาติ 

ดว้ยเหตผุลน้ีบริษทัจึงมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้อยูเ่สมอ 

เพ่ือใหส้ามารถสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ว ัิ  ั    
เราจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน ้ ายางขน้ของโลก  โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 

  ั ก ิ 
เป็นผูผ้ลิตน ้ ายางขน้ท่ีมุ่งเนน้ในคุณภาพเหนือกวา่มาตรฐานสากล 

เพื่อสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

ค า ิ ม 

การท างานเป็นทีม 

เพ่ือคุณภาพดีเหนือกวา่มาตรฐาน 

ดว้ยความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและผลงาน 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความโปร่งใส 

ความมีประสิทธิภาพ  และ  รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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กล      
1. หาแหล่งวตัถุดิบท่ีถูกกวา่ มีปริมาณเพียงพอ คู่แข่งนอ้ยราย เพ่ือไดต้น้ทุนท่ีถูกกวา่ สร้างก าไรเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ BACK OFFICE และปรับเปล่ียนระบบ IT ใหท้นัสมยั  

3. เพ่ิมยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดใหช้ดัเจน 

4. สร้างนวตักรรมสินคา้ใหม่ใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ เพ่ิมความหลากหลายใหก้บัสินคา้ เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ หลีกเล่ียงการท าสงครามราคา 

5. หยดุการผลิตโรงงานท่ีผลิตไม่คุม้ทุน และขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

1.2 การ ปลี   แปล และ ฒั าการ ี   าคญั  

ดา้นอ านาจการควบคุมบริษทัเป็นของกลุ่มผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการบริหาร       

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารรุ่นใหม่ข้ึนมาเรียนรู้งานและแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริหารใน

ต าแหน่งกรรมการบริษทั  ปัจจุบนัมีผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ท่าน นอกจากน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้ง

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่านอ่ืนๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบริษทัในเครือ เพ่ือความคล่องตวัและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 

 

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา   ลกัษณะการประกอบธุรกิจปี  2559 – 2560 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของกลุ่มน ้ ายางขน้ ในช่วงปลายปี 2560 บริษทัไดท้ าการรับโอน

กิจการทั้งหมดของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (THAITEX) (บริษทัยอ่ย ถือหุน้โดย TRUBB 

99.99%) เน่ืองจากบริษทัทั้ง 2 บริษทัมีการด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ

บริหารและความสามารถในการควบคุมภายใน เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มน ้ ายางขน้ท่ีง่ายข้ึน และ

การลดตน้ทุนการบริหาร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การเพ่ิมทุนท่ีเกิดข้ึนในช่วงการรับโอนกิจการเพ่ือประโยชน์

ทางภาษีเท่านั้น และสดัส่วนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น จะไม่มีการขายออกสู่ตลาด เพราะหลงัจาก THAITEX ท า

การช าระบญัชีเสร็จส้ิน บริษทัจะท าการลดทุนลงเหลือเท่ากบัจ านวนหุน้ก่อนการเพ่ิมทุน 

- การสร้างถงับรรจุน ้ ายางของกลุ่มน ้ ายางขน้  ปลายปี 2559 บริษทัไดเ้พ่ิมถงับรรจุน ้ ายางท่ีโรงงานจงัหวดั

สุราษฏร์ธานี และจงัหวดัสงขลา เพ่ือรองรับวถัตดิุบท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีการเพ่ิมความสามารถในการจดัเก็บช่วย

เพ่ิมศกัยภาพในการผลิตในอนาคต เพราะบริษทัมีวตัถุดิบรองรับท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดมี้การปรับ

แผนการผลิตและจดัสรรเป้าหมายการผลิตใหม่ใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนคงท่ี กบัรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  

- ก่อสร้างโรงงานน ้ ายางขน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคา่ใหก้บัผลผลิตจากสวนยางของกลุ่มบริษทั 

บริษทัจึงไดส้ร้างโรงงานน ้ ายางขน้ ซ่ึงอยูติ่ดกบัสวนยางของกลุ่มบริษทั เพ่ือท่ีจะไดน้ าเอาน ้ ายางสดท่ีกรีดได้

จากสวนยางในกลุ่มเองซ่ึงมีขอ้ดีท่ีสามารถควบคุมระยะเวลาขนส่งมาถึงโรงงานใหส้ั้นและลดจ านวนสารเคมี
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ท่ีใชใ้นน ้ ายางสดได ้ น ามาผลิตเป็นน ้ ายางขน้เกรดพิเศษ ซ่ึงสามารถขายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ียงั

สามารถลด ค่าใชจ่้ายในการขนส่งของน ้ ายางสด ไดถึ้งกิโลกรัมละ 5 บาท ซ่ึงเดิมตอ้งขนส่งมาท่ีโรงงานของ

บริษทัท่ีภาคตะวนัออก โรงงานท่ีจงัหวดัเชียงรายจะเร่ิมท าการผลิตในปี 2561 

- สวนยางพาราในภาคเหนือเร่ิมกรีดยาง บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์ แอนด ์ แพลนเตชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ยเร่ิม

ปลูกยางพาราในภาคเหนือตั้งแตปี่ 2549 ปัจจุบนัมีตน้ยางพาราท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ และ ตน้ท่ีก าลงั

เจริญเติบโตพร้อมท่ีจะใหผ้ลผลิตในอนาคต ในปี 2556 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมทดลองกรีดยาง และคาดวา่จะทยอย

เปิดกรีดจนเกือบทั้งหมดภายในปี 2562   

- บริษทัในเครือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ปี 2560 บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั มีการเพ่ิมก าลงัการผลิต

ข้ึนในปี 2560 ทั้งน้ียงัมีแผนท่ีจะขยายโรงงาน หรือการสร้างโรงงานใหม่ในอนาคต เน่ืองจากธุรกิจท่ีนอน

และหมอนยางพารามีผลประกอบการท่ีดีและใหผ้ลตอบแทนสูงจากการลงทุน บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั ซ่ึง

ประกอบธุรกิจเสน้ดา้ยยางยดืมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนท าใหส่้งผลดีต่อบริษทัแม่ ทั้งยงัมีแผนการเพ่ิมก าลงั

การผลิตข้ึนจากความตอ้งการสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และในปี 2561 จะเปิดโรงงานท่ี 3 และ 4 ในบริเวณเดียวกนั 

- การขายหรือปล่อยเช่าทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้บริษทัไดท้ าการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ เช่น 
อาคารส านกังานท่ี ถนนบางนา-ตราด กม.1 และโครงการบา้นกลางกรุง ในปี 2560 ทั้งน้ีบริษทัฯ เตรียมขาย
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตต่อไป เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

รายช่ือบริษทัในแต่ละกลุ่มและโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2560 มีดงัน้ี 

ช่ือกลุ่มและช่ือบริษทั           สดัส่วนการถือหุน้ 
1. กล  ม  า้ า  ้           
    1. บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
    2. บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (บริษทัยอ่ย)       99.99% 
        (บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั มีบริษทัยอ่ย 1 แห่งช่ือ บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซ่ียงไฮ)้) 
    3. บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซ่ียงไฮ)้ (บริษทัยอ่ย-ตั้งแต่วนัท่ี 29/12/2560)  55.00%        
     4. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited (บริษทัยอ่ย)      64.00%    
2. กล  ม า แ    
    1. บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)       99.99% 
3. กล  มผลติ ัณฑ  า          
    1. บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย)       98.44% 
    2. บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)         56.16%    
4. กล  ม ว  า  ารา         
    1. บริษทั ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)     99.99% 
      (บริษทั ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั มีบริษทัร่วม 1 แห่งช่ือ บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั)  
5. กล  ม า ห ้า          
    1. บริษทั แอโกรเวลท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย)*        99.99% 
*   ะ บี    ร็  ้ิ การ  าระบญั ี 21 ก ั า   2560 
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2. ลกั ณะการประก บ  รก ิ 

โครงสร้างรายได ้

กล  ม  รก ิ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รา   ้ % รา   ้ % รา   ้ % 

1 .กลุ่มน ้ ายางขน้ 10,002 77.25% 7,925 75.93% 8,169 70.14% 

2. กลุ่มผลิตภณัฑย์าง 2,482 19.17% 1,833 17.56% 1,742 14.96% 

3 .กลุ่มยางแท่ง - 0.00% 342 3.28% 1,402 12.04% 

4. กลุ่มสวนยางพารา 56 0.43% 120 1.15% 58 0.50% 

5. กลุ่มนายหนา้ - 0.00% - 0.00% 1 0.01% 

6. รายไดอ่ื้น 408 3.15% 217 2.09% 274 2.35% 

รายไดร้วมก่อน หกัรายการระหวา่งกนั 12,948 100.00% 10,437 100.00% 11,646 100.00% 

หกั: รายการระหวา่งกนั (3,480)  (2,584)  (2,656)  

รายไดร้วมหลงัหกัรายการระหวา่งกนั 9,468  7,853  8,990  
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กล  ม  า้ า  ้  

2.1 ลกั ณะผลติ ณัฑ หร  บริการ 

 

  บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยรับเบอร์ลา

เท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตน ้ ายางขน้ (Concentrated Latex) ซ่ึงท ามาจากการแยกน ้ ายางพาราสด และเน้ือยางออก

จากกนัโดยเคร่ืองแยกน ้ ายาง (Mechanical Centrifugation) น ้ายางขน้คือ น ้ ายางพาราธรรมชาติท่ีมีส่วนผสมของน ้ ายางพารา

จากการหมกั 60% ซ่ึงผลิตภณัฑน์ ้ ายางขน้กบัผสมทางเคมีท่ีเหมาะสมจะน าไปเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตถุงมือ

แพทย,์ ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามยั, เสน้ดา้ยยางยดื, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเดก็, โฟม และท่ีนอน เป็น

ตน้ สินคา้ท่ีสามารถทดแทนผลิตภณัฑน์ ้ ายางขน้ได ้คือ ยางสงัเคราะห์ อยา่งไรก็ตาม ยางสงัเคราะห์ไม่สามารถใชผ้ลิตถุงมือ

แพทยส์ าหรับผา่ตดั และถุงยางอนามยัได ้

  บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซ่ียงไฮ)้ ไดจ้ดทะเบียนในประเทศจีน ประกอบธุรกิจซ้ือขาย

ผลิตภณัฑย์างทุกประเภทในประเทศจีน ซ่ึงส่วนใหญ่ทางบริษทัจะซ้ือขายยางแท่ง (TSR#20) และน ้ายางขน้ (Concentrated 

Latex) 

  ปัจจุบนั บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บใบรับรอง

อุตสาหกรรม เช่น ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 และ IEC 17025 (Standard Lab) บริษทัเป็นบริษทัแรกใน

อุตสาหกรรมน ้ ายางขน้ท่ีไดรั้บการรับรอง IEC 17025 ซ่ึงเป็นการรับรองหอ้งแลบ็ท่ีไดม้าตรฐานในการทดสอบน ้ ายาง ทั้งน้ี

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ไดรั้บใบรับรองอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001: 2008 และ ISO 14001:2004 เช่นกนั 

 

2.2 การตลา และการแ    ั          

      (1) นโยบายและลกัษณะการตลาด         

           1. กลยทุธ์การแข่งขนัท่ีส าคญั 

  - การซ้ือขายล่วงหนา้ไม่เกิน 3 เดือน 

 บริษทัสามารถประเมินมูลค่าซ้ือขายกบัราคาตน้ทุน ซ่ึงสามารถตั้งราคาเพ่ือท าก าไร และช่วยในเร่ือง

การวางแผนการผลิตไดดี้  

  - การตั้งราคาขายในราคาท่ีท าก าไรและมีความสามารถในการแข่งขนั 

 บริษทัมีโรงงานตั้งอยูใ่น 2 ภูมิภาค คือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออก ซ่ึงมีฤดูกาลมีแตกต่างเล็กน้อยกนั 

ท าใหปั้ญหาการขาดแคลนวตัถุดิบนอ้ยลง และส่งผลให้บริษทัสามารถควบคุมการผลิตไดดี้ และเป็น

ผูน้ าในเร่ืองการตั้งราคา  

- การขายเป็นประจ า และการขนส่งท่ีตรงเวลา 

การเป็นบริษทัใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพารา ท าให้บริษทัมีการเตรียมการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ตลอด

ทั้งปี ซ่ึงตรงกบัท่ีทางบริษทัไดเ้ตรียมแผนการจดัส่งไว ้    
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- การไดรั้บความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

บริษทัผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้โดยเฉพาะ ซ่ึงหากสินคา้ไม่ตรงกบัความตอ้งการ บริษทั

จะท าการปรับปรุงเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการ 

- การรับประกนัคุณภาพสินคา้จนส่งถึงผูบ้ริโภค 

  บริษทัจดัส่งสินคา้ และบริการใหก้บัลูกคา้ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละการดูแลเอาใจใส่อยา่งดี 

 

           2. กลุ่มลูกคา้ 

 ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคา้ท่ีมีการติดต่อและท าธุรกิจกนัมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน และมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดี เน่ืองจากบริษทัส่งมอบสินคา้และบริการดว้ย ความซ่ือตรงและการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงบริษทัมีการ

ใหค้วามช่วยเหลือและใหท่ี้ปรึกษาช่วยแกไ้ขเม่ือลูกคา้มีปัญหาเร่ืองการเกินหรือขาดของปริมาณสินคา้ 

 

           3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

   กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัคือ ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากยางพาราท่ีใชน้ ้ ายางขน้เป็น

วตัถุดิบหลกั เช่น ถุงมือยาง, เสน้ดา้ยยางยดื, จุกนมยาง, ถุงยางอนามยั, ท่ีนอน, หมอน, ลูกโป่ง หรือกาว เป็นตน้ 

 

           4. ช่องทางการขนส่งและจดัจ าหน่าย 

  การขายในและต่างประเทศมีสัดส่วนเป็น 60% และ 40% ซ่ึงมีการส่งออกไปยงัประเทศจีน, มาเลเซีย, 

เกาหลีใต้, ปากีสถาน, อินเดีย และยุโรป เป็นต้น สัดส่วนการขายแบ่งเป็น 80% เป็นการขายตรงไปยงั

ผูป้ระกอบการแปรรูปยางพารา และ 20% เป็นผูส่้งออก ซ่ึงกลุ่มน ้ ายางขน้จะไม่มีความเส่ียง เน่ืองจากการขาย

สินคา้จะไม่ขายใหลู้กคา้บางรายมากเกินกวา่ 30% ของยอดขาย 

 

(2) สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม  

 ในปี 2560 แนวโนม้ตลาดยางพารามีความเปล่ียนแปลงไม่ต่างกบัปี 2559 ซ่ึงมีเพียงฝนท่ีตกมาอยา่งหนกั

และน ้ าท่วมในช่วงนึงของปี 2560 ท่ีภาคใต ้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีผลิตน ้ ายางสดมากกวา่ 80% ของประเทศ ท าให้เกิดภาวะขาดแคลน

ยางพารา จึงส่งผลให้ราคายางพุ่งข้ึนสูงอย่างรวดเร็วและทรงตวัอยู่ประมาณหน่ึงเดือน และเร่ิมปรับตวัลงมาในช่วง

กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีจริงแลว้ราคายางพาราไดถู้กกดดนัมาตลอดทั้งปี แมว้า่พ้ืนท่ีปลูกยางพาราส่วนใหญ่จะมีฝนตกมา

อยา่งหนกั และสินคา้จะไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ซ่ึงราคายางพาราตกลงมากกวา่ 30% ในช่วงระหวา่งปี 2560 เหตุผลมาจาก

ความตอ้งการของยางพาราท่ีลดลง โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีการควบคุมเร่ืองมลพิษและส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวด ท าใหโ้รงงาน

ในประเทศจีนปิดตวัลงชัว่คราวจนกวา่โรงงงานจะมีการพฒันา ทั้งน้ีประเทศจีนเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีความตอ้งการ

ยางพาราอยูท่ี่ 30% ของความตอ้งการในโลก ความตอ้งการของประเทศเศรษฐกิจ เช่น ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุ่น และ 

เกาหลี ไม่มีความตอ้งการมีมากข้ึน นอกจากประเทศอินเดีย ซ่ึงความตอ้งการในประเทศมีสูงจากการผลิตผลิตภณัฑย์างพารา
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ในประเทศในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 

 ความสามารถในการผลิตยางพาราในปี 2560 ประมาณ 12.56 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนประมาณ 3% เทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ในขณะท่ีการบริโภคยางพาราประมาณ 12.52 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน 2.1% เทียบกบัปีท่ีผา่นมา (ตวัเลขยงัไม่ชดัเจน) 

 ราคาน ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีระดบั 55-63 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาจากขอ้ตกลงของ

สมาชิก OPEC และรัสเซียท่ีท าการระงบัการผลิตน ้ ามนัดิบ ซ่ึงราคาน ้ ามนัดิบในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะอยู่ระดบั 60-70 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บริษทัคาดการณ์วา่ราคาน ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ราคายางพาราจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงในช่วงปี 

2561 เพราะวา่ราคายางสงัเคราะห์จะปรับตวัข้ึนตามราคาน ้ ามนัดิบ ยางสังเคราะห์มีการใชท้ดแทนยางพาราท่ีน าไปผลิตถุง

มือยาง เช่น ถุงมือแพทย ์และถุงมือใชท้ าความสะอาดในบา้น 

 ประเทศไทย, อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย มีขอ้ตกลงในการระงบัการส่งออกยางพาราท่ี 350,000 ตนัในระหว่าง

เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารระดบัสูงของสภาไตรภาคียางพารา (International 

Tripartite Rubber Council) ประกอบดว้ยประเทศไทย, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 บริษทัคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยางพาราในปี 2561 จะดีข้ึนกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ีดีข้ึนและ

ความร่วมมือของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีจะควบคุมและจ ากดัปริมาณส่วนเกินของยางพาราในตลาดโลก ซ่ึงจะท าให้กลไก

อุปสงคอุ์ปทานดีข้ึนในปี 2561 บริษทัยงัเช่ือวา่ปี 2561 จะเป็นอีกหน่ึงปีท่ีดีเหมือนกบัปี 2560 ดงัเช่นกลุ่มบริษทัคาดการณ์ไว ้

2.3 โร  า และ  า  ี ผลติ 

 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีโรงงานผลิตน ้ ายางขน้ในประเทศไทยรวม 5 โรงงาน  ตั้งอยู่ทางภาคใต ้3 โรงงาน  คือท่ี

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา, สุราษฎร์ธานี และพงังา และทางภาคตะวนัออกอีก 2 โรงงาน  อยูท่ี่จงัหวดัระยอง และชลบุรี มี

ก าลงัการผลิตรวมทั้งกลุ่ม 250,000 ตนัต่อปี 

นอกจากน้ี บริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานผลิตน ้ ายางขน้ท่ีเชียงราย ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมกระบวนการผลิตได้

ในช่วงกลางปี 2561 เร่ิมก าลงัการผลิตท่ี 10,000 ตนัต่อปี และสามารถเพ่ิมข้ึนเป็น 20,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัมี 

โรงงานผลิตน ้ ายางขน้ในประเทศพม่า ภายใตช่ื้อ MYANMAR THAI RUBBER JOINT CORPORATION โดยปัจจุบนั มี

ก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 10,000 ตนัต่อปี  

กล  มผลติ ัณฑ  า  

  ้  ้า  า     

2.1 ลกั ณะผลติ ณัฑ หร  บริการ 
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บริษทั เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทัยอ่ย”มีผลิตภณัฑห์ลกั คือ เส้นดา้ยยางยืด (Rubber Thread) วตัถุดิบส าคญั คือ 

น ้ ายางขน้ ผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้วนใหญ่จะใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยลูกคา้ซ้ือเส้นดา้ยยางยืดไปเป็นวตัถุดิบในการประกอบ

ส่ิงทออีกต่อหน่ึง โดยน าไปทอกบัเสน้ใยโพลีเอสเตอร์ เพ่ือให้กลายเป็นแถบ Elastic ส าหรับเส้ือผา้ส าเร็จรูป เช่น ชุดชั้นใน

สุภาพสตรี ขอบเอวกางเกงยืด ขอบถุงเท้า เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ทดแทนเส้นดา้ยยางยืดธรรมชาติไดก็้คือเส้นด้ายยาง

สังเคราะห์ ซ่ึงถา้หากราคาของเส้นด้ายยางสังเคราะห์มีราคาถูกลงถึงระดับหน่ึง จะท าให้ลูกคา้หันไปใช้เส้นด้ายยาง

สงัเคราะห์แทนเสน้ดา้ยยางยดืท่ีท าจากยางพาราธรรมชาติ ประกอบกบัในปี 2560 ผูผ้ลิตเสน้ดา้ยยางสงัเคราะห์เร่ิมมีการเพ่ิม

ก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึน ส่งผลใหร้าคาเส้นดา้ยยางสังเคราะห์ปรับตวัลดลงอีก ท าให้ผูใ้ชบ้างกลุ่มเร่ิมเปล่ียนไปใชเ้ส้นดา้ย

ยางสังเคราะห์เพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่มลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ทั้ งสองประเภทยงัคงแบ่งแยกกันอยู่เน่ืองจาก

วตัถุประสงคใ์นการใชง้านยงัคงแตกต่างกนัอยู ่

 

2.2 การตลา และการแ    ั          

      (1) นโยบายและลกัษณะการตลาด         

           1. กลยทุธ์การแข่งขนัท่ีส าคญั 

  - สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดท้ั้งรายเลก็และรายใหญ่  

  - สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการส่งมอบสินคา้ตามก าหนด   

- มีการบริการหลงัการขาย โดยมีตวัแทนประจ าทอ้งถ่ินดูแลรักษาตลาด      

- มีการเยีย่มเยยีนลูกคา้เป็นระยะๆ เพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  

- การรับประกนัคุณภาพสินคา้จนส่งถึงผูบ้ริโภค 

- มีสินคา้ท่ีครอบคลุมทุกความตอ้งการตั้งแต่เบอร์เลก็ถึงเบอร์ใหญ่ 

 

           2. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   

สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหน่ายตรงถึงผูใ้ชแ้ละผา่นตวัแทน 

จ าหน่าย ส าหรับตลาดต่างประเทศ มีสดัส่วนการจ าหน่ายสูงถึงร้อยละ 95ของยอดขายรวม โดยจดัจ าหน่ายผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย

ในทอ้งถ่ิน ตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน เวยีดนาม กมัพชูา อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ตุรกี อียปิต ์อิหร่าน โปรตุเกส โปแลนด ์

อิตาลี บราซิล เมก็ซิโก อาร์เจนตินา เป็นตน้ 

 

(2) สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมเสน้ดา้ยยางยดืเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากน ้ ายางขน้ จดัอยูใ่นประเภทผลิตภณัฑจ์ากยาง ธรรมชาติ 

โดยเป็นสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปของอุตสาหกรรมส่ิงทอ บริษทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศจากจ านวน 5 ราย 

คู่แข่งขนัส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตในประเทศ, ผูผ้ลิตในประเทศมาเลเซีย และผูผ้ลิตในประเทศจีน ในปี2560 ความตอ้งการใช้

ยางยดืเร่ิมคงท่ี เน่ืองมาจากการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ของประเทศจีนเร่ิมเป็นรูปร่าง แต่โรงงานทุกโรงงาน ในประเทศ
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จีนยงัคงตอ้งปรับปรุงเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบายของรัฐบาลจีนท่ีตอ้งการลดมลพิษลง ท าให้เร่ิมมีโรงงานส่ิงทอท่ี

ประเทศจีนหลายรายตอ้งหยดุด าเนินกิจการ และบางส่วนเร่ิมพิจารณาในการตั้งโรงงานท่ีนอกประเทศจีน 

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงและความตอ้งการใชท่ี้ผนัผวน แต่ในปี 2560 บริษทัยงัคงเพ่ิมปริมาณการ

ขายไดร้้อยละ 6.5 เพราะมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ซ่ึงสามารถขยาย

ตลาดไปตลาดอ่ืนนอกเหนือจากจีน  เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต,้ กลุ่มประเทศยโุรปและกลุ่มประเทศมุสลิม ซ่ึงเป็นตลาดท่ี

มีราคาสูงกวา่ตลาดจีน   

 

2.3 การ  ัหาผลติ ณัฑ  

(1) ลกัษณะการจดัหา  

             บริษทัยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูใ่นจงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 24,000 ตนัต่อปี นโยบายการผลิตท่ีส าคญั

คือ ผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยใช้วตัถุดิบท่ีมีอยู่ในประเทศ การจัดหาวตัถุดิบหลกั คือ  น ้ ายางขน้ จัดซ้ือจาก

ภายในประเทศทั้งหมด โดยซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบางส่วนซ้ือจากผูค้า้ในประเทศ  ส าหรับสารเคมี จดัซ้ือจากผู ้

น าเขา้เป็นส่วนใหญ่  กลุ่มยางยืดมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่  คือ กลุ่มน ้ ายางขน้ของกลุ่มไทยเท็คซ์ 

เพราะมีการซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซ้ือรวมแต่ยอ่มเป็นการรับประกนัได้

วา่  จะมีวตัถุดิบในการผลิตตลอดทั้งปี 

       (2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม         

            ในกระบวนการผลิตจะตอ้งมีระบบการบ าบดัน ้ าท่ีดี บริษทัย่อยไดต้ระหนักถึงใชร้ะบบบ าบดัน ้ าท่ีใชใ้น

กระบวนผลิตทุกขั้นตอนอยา่งถาวร มุ่งเนน้ลดการใชน้ ้ าในการผลิต นอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการน าสารเคมีบางส่วนกลบัมา

ใชใ้นกระบวนการผลิตไดอี้ก เพ่ือลดการใชป้ริมาณสารเคมี ท าใหก้ระบวนการบ าบดัน ้ ามีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดมลภาวะ

เก่ียวกบัน ้ าเสีย พร้อมกบัลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

กล  ม ว  า  ารา 

2.1 ลกั ณะผลติ ณัฑ หร  บริการ 

      บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน่ จ ากดั “บริษทัยอ่ย” ด าเนินธุรกิจปลูกสร้างสวนยางพารา ใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน โดยเร่ิมปลูกตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั มีพ้ืนท่ีรวม 12,020 ไร่ประกอบดว้ย 

      1.จงัหวดัเชียงราย พ้ืนท่ี  7,293 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

      2.จงัหวดัน่าน พ้ืนท่ี 2,556 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

      3.จงัหวดัพะเยา พ้ืนท่ี 1,219 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 

      4. จงัหวดัชยันาท พ้ืนท่ี 952 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 เร่ิมจะเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป 
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2.2 การตลา และการแ    ั  

      (1) นโยบายและลกัษณะการตลาด  

           ในปี 2560 บริษทัย่อยจะน าผลผลิตน ้ ายางสดจากสวนยางพาราจ าหน่ายให้แก่โรงงานของบริษทัแม่ คือ 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัชลบุรี และจุดรับซ้ือ ของบริษทัในเครือ 

คือ บริษทัไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีจงัหวดัเชียงราย เพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ ายางขน้เกรดพรีเม่ียม ซ่ึงบริษทัแม่และ

บริษทัในเครือสามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบให้มีคุณภาพได้ เพราะเป็นวตัถุดิบจากสวนยางพาราของบริษทัในเครือ

เดียวกนั   

      (2) สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม             

           ในปี 2560 ท่ีผา่นมาสวนยางพาราในภาคเหนืออยูใ่นเขตพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ และเร่ิมทยอยให้ผลผลิตออกสู่

ตลาดมากข้ึน แต่โดยส่วนมากทางภาคเหนือจะยงัคงนิยมมีผลผลิตเป็นยางกอ้นถว้ยอยู ่ซ่ึงถือวา่บริษทัยอ่ยจะไม่มีคู่แข่งขนั

ทางธุรกิจ เพราะบริษทัยอ่ยมีผลผลิตเป็นน ้ ายางสดและส่งผลผลิตทั้งหมดท่ีไดจ้ากสวนยางพาราของบริษทัยอ่ย ใหก้บับริษทั 

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั  และแนวโนม้

ในอนาคตบริษทัจะพยายามจูงใจไปยงักลุ่มเจา้ของสวนยางพาราหนัมากรีดน ้ ายางสดแทนการผลิตเป็นยางกอ้นถว้ย เพ่ือเพ่ิม

รายไดใ้หก้บัเจา้ของสวนยางพาราและสอดคลอ้งกบันโยบายของทางจงัหวดัเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอ้มและมลภาวะใน

อากาศท่ีมาจากยางกอ้นถว้ย อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมผลผลิตใหบ้ริษทัในเครือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน ้ ายางพาราสดและก าไรให้กบั

ทางกลุ่มบริษทั 

กล  ม ี     า  ารา 

2.1  า รวมการประก บ  รก ิ 

บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2546 ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย ท่ีนอน หมอนและ

สินคา้อ่ืนๆ  ท่ีผลิตจากโฟมยางพาราธรรมชาติ 100%  ภายใตค้  าสั่งซ้ือลูกคา้ (OEM) และภายใตต้ราเคร่ืองหมายการคา้ของ
บริษทั  

ผลิตภณัฑข์องบริษทัประกอบดว้ยสินคา้ 4 กลุ่มหลกั คือ 

1) ท่ีนอนและ แผน่ท็อปเปอร์รองนอน ขนาด 3 ฟตุ 3.5 ฟตุ 5ฟตุ และ 6ฟตุ 

2) หมอน 

3) เคร่ืองนอนส าหรับเด็ก 

4) ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น เบาะรองนัง่ เบาะรองหลงั และหมอนรองคอ 

 

2.2 การตลา และการแ    ั  

(1) นโยบายและลกัษณะการตลาด  
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 บริษทัเนน้การผลิตท่ีนอนและหมอนยางพาราท่ีท าจากยางธรรมชาติ 100% โดยไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์

และสาร Filler ต่างๆ เน่ืองจากเป็นบริษทัในกลุ่มไทยเท็กซ์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ ายางขน้คุณภาพสูงชั้นน าของประเทศไทย บริษทั

ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มโดยบริษทัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  และ

มาตรฐาน มอก.  ซ่ึงมีผูผ้ลิตสินคา้เคร่ืองนอนท่ีท าจากยางพาราธรรมชาติ 100% ไม่ก่ีรายในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานดงักล่าว  เคร่ืองหมายโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 2 และมาตรฐานดา้นคุณภาพระดบัสากลเช่น มาตรฐาน 

LGA Product และ Eco Institute Label จากสถาบนัรับรองคุณภาพในประเทศเยอรมนันี ท าให้ลูกคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บ

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความทนทาน เป็นมิตรต่อส่ิงแลดลอ้มในราคายติุธรรม  นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความส าคญักบัการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหสิ้นคา้ผา่นการวจิยัและพฒันาโดยจะพฒันาสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ของบริษทัเอง 

(2) ช่องทางจดัจ าหน่าย 

บริษทัมีช่องทางจดัจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ส าหรับตลาดในประเทศบริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางจดัจ าหน่ายหลกัคือผูค้า้ส่ง โรงงานผลิตท่ีนอน ร้าน

ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ ตวัแทนจดัจ าหน่าย (Dealer) งานประมูลของของหน่วยงานราชการรวมถึงลูกคา้โครงการต่างๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ต อพาทเมนต ์เป็นตน้ 

ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษทัจ าหน่ายสินคา้ผ่านคู่คา้ซ่ึงประกอบด้วย ผูน้ าเขา้ ตวัแทนจ าหน่ายหรือผูจ้ ัด
จ าหน่ายทอ้งถ่ินในต่างประเทศ 

(3) สภาพการแข่งขนัและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม 

- การแข่งขนั 

ในประเทศบริษทัมีคู่แข่งหลกั 3 ราย ส่วนตลาดต่างประเทศบริษทัจะมีคู่แข่งท่ีมาจากประเทศศรีลงักา อินเดีย 
เวยีดนาม และมาเลเซีย 

จากปี 2560 ท่ีผา่น มีความทา้ทายและกดดนัจากหลายปัจจยั ทั้งทางภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งและ ราคา แต่ปัจจยัส าคญั

ท่ีท าให้บริษัทฯ มียอดขายเจริญเติบโตและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันภายใต้ภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี 

ประกอบดว้ย 1.คุณภาพของสินคา้บริษทัท่ีผลิตจากน ้ ายางพาราธรรมชาติ 100% โดยไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์   
2. เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั 3. ช่ือเสียงของบริษทัและมาตรฐานดา้นคุณภาพต่างๆ 4. บุคลากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ 

ทั้งน้ีในดา้นภาวะผูบ้ริโภคเอง  เทรนดก์ารดูแลสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมายงัคงเป็น mega trend 

ต่อไปในอีกหลายปีขา้งหนา้ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสุขภาพและการออกก าลงักาย ท าให้สินคา้ท่ีผลิตจากธรรมชาติ

ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะลูกคา้ในประเทศจีน และเกาหลีท่ีนิยมเคร่ืองนอนยางพารามาก ตลาด

นกัท่องเท่ียวก็เป็นกลุ่มลูกคา้ส าคญัของตลาดน้ีเช่นกนั และจากการคาดการณ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยตวัเลข

นกัท่องเท่ียวปี 2561 ยงัคงเพ่ิมข้ึนกวา่ปี 2560 จึงจะท าใหย้อดขายของบริษทัยงัคงเติบโตไดดี้  นอกจากน้ีภาครัฐยงัมีนโยบาย
สนบัสนุนการใชย้างพารา ซ่ึงเป็นผลดีต่อธุรกิจดว้ย 
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2.3 การ  ัหาผลติ ณัฑ  

ลกัษณะการจดัหาวตัถุดิบ 

บริษทัมีโรงงานตั้งอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ มีก าลงัการผลิตต่อปีในส่วนท่ีนอน 120,000 หลงัและ

หมอน 1,500,000 ใบ ส่วนโครงการขยายก าลงัการผลิตแผน่ TOPPERS รองนอนคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในช่วงปลายปี 2561 
โดยจะมีก าลงัการผลิตTOPPERS รองนอน เพ่ิมข้ึนอีก 100,000 ช้ิน/ปี 

บริษทัจดัหาวตัถุดิบหลกัอนัไดแ้ก่น ้ ายางขน้จากบริษทัแม่ คือ บริษทัไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด เน่ืองจากบริษทัตอ้งการใชน้ ้ ายางขน้ท่ีมีคุณภาพดี และมีการควบคุมคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ส่วน
วตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีเป็นเคมีชนิดต่างๆ บริษทัจดัซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ 

3.  ปั   ัความ  ี                                                                                                     

3.1 ความ  ี    ้า ปริมาณและราคาวตั   บิ า  ารา  

ปริมาณวตัถุดิบ - ยางพาราเป็นสินคา้เกษตรซ่ึงไดจ้ากสวนยางพารา แต่ปริมาณยางท่ีจะออกสู่ตลาดนั้น มีปัจจยั

หลายอยา่งท่ีจะส่งผลกระทบ เช่น  

(1) การใหผ้ลผลิตของสวนยาง ตน้ยางพาราจะมีช่วงท่ีใหผ้ลผลิต และหยดุใหผ้ลผลิต (ช่วงท่ีตน้ยางผลดั

ใบ) ซ่ึงโดยเฉล่ีย จะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่อาจจะสั้นหรือยาวกวา่น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค ซ่ึงจะเอ้ือให้ตน้ยางออกใบใหม่และตน้ยางแข็งแรงพอท่ีจะถูกกรีด ซ่ึง

ลกัษณะเช่นน้ี ท าใหไ้ม่มีวตัถุดิบยางออกสู่ตลาด มีผลท าใหผ้ลประกอบการช่วงท่ีไม่มีผลผลิตอาจจะ

ดอ้ยลงจากก าลงัการผลิตท่ีลดลง  

(2) สภาพภูมิอากาศ เช่น หากเกิดความแห้งแลง้มากในพ้ืนท่ีสวนยาง ก็จะท าให้ผลผลิตลดลง หรือใน

ภูมิภาคท่ีมีฝนตกชุกก็จะท าใหเ้ก็บผลผลิตไดน้อ้ยลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีผลต่อความแห้งแลง้

และปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลายปีมาน้ีคือ เอล นีโญ และลา นีญ่า ไม่วา่การเกิดสภาวะแลง้

หรือมีฝนมากเกินไปก็ส่งผลกบัปริมาณยางพาราท่ีจะกรีดไดท้ั้งส้ิน  หรือในระหวา่งปีท่ีเกิดพายโุซน

ร้อนข้ึนในช่วงนอกฤดูการณ์ เช่นพายุ DOKSURI ท่ีท าให้ภาคใต ้เช่นสุราษฎร์ธานี พงังา และ

หาดใหญ่ เป็นตน้ เกิดภาวะฝนตกหนกัและน ้ าท่วมฉบัพลนั ซ่ึงท าให้ประเทศผูผ้ลิตยางพารา รวมถึง

ประเทศไทย ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติอางมีการปรับตวัลดลงในช่วงเวลาดงักล่าว 

(3) การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ในช่วงท่ีราคายางตกต ่า มีแนวโนม้ท่ีเกษตรกรและชาวสวนยางพารา

จะหยดุกรีดยางหรืออาจจะเปล่ียนงานไปท าอาชีพอ่ืนท่ีให้รายไดม้ากกว่า ถา้ราคายางยงัมีแนวโน้ม

ลดลงต่อเน่ืองการขาดแคลนแรงงานกรีดยางอาจจะน าไปสู่ภาวะการขาดแคลนผลผลิตก็เป็นได ้

     ราคายาง - เน่ืองจากยางพาราเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์ดงันั้นราคาจึงมีความผนัผวนข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดงัน้ี  
(1) อุปสงคแ์ละอุปทานของยางธรรมชาติ เน่ืองจากความตอ้งการใชย้างธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะใชใ้น  
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การผลิตยางลอ้รถยนตแ์ละรถอ่ืนๆ แมว้า่จะมีการใชย้างพาราในการผลิตสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายหลาย

ชนิด แต่ยางลอ้ก็ยงัเป็นสินคา้หลกั ดงันั้น ความตอ้งการใชล้อ้รถยนตจ์ะส่งผลต่อความตอ้งการใชย้าง

อยา่งมีนยัส าคญั ส่วนอุปทานของยางพาราจะข้ึนอยูก่บัปริมาณพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีสามารถเปิดกรีด

ไดเ้ป็นหลกั 

(2) การแข่งขนักบัสินคา้ทดแทน สินคา้ทดแทนคือยางสงัเคราะห์ชนิดต่างๆ หากมีการผลิตยางสงัเคราะห์

มากก็จะเกิดการแข่งขนัในการผลิตสินคา้ชนิดท่ีใชย้างสงัเคราะห์ทดแทนยางธรรมชาติได ้  

(3) ราคาน ้ ามัน ส่งผลทั้ งทางตรงและทางอ้อมกับราคายางธรรมชาติ เน่ืองจากราคาน ้ ามันเป็น

ส่วนประกอบหลกัในโครงสร้างตน้ทุนของการผลิตยางสังเคราะห์ ดงันั้นในช่วงท่ีราคาน ้ ามนัตกต ่า 

ราคายางสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นสินคา้ทดแทนของยางธรรมชาติก็จะมีราคาถูกลงเช่นกนั ในทางออ้ม

วกิฤตราคาน ้ ามนัท าใหบ้รรยากาศการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑซ์บเซาลงเช่นกนั 

(4) การช้ีน าจากราคายางในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เน่ืองจากยางพารามีการซ้ือขายอยูใ่นตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้หลายแห่ง คือตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ญ่ีปุ่น และจีน ซ่ึงผูท่ี้เขา้ไป

ซ้ือขายมีหลายกลุ่มเช่น ผูข้ายยางท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง และนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงปริมาณ

สัญญาล่วงหน้าท่ีซ้ือขายในแต่ละปี (คิดเป็นปริมาณยางพารา) ก็มากกวา่ผลผลิตยางพาราหลายเท่า 

ดงันั้น ราคายางในตลาดล่วงหนา้ก็จะส่งผลต่อการซ้ือขายยางพาราดว้ย    

3.2 ความ  ี    าก ตัราแลก ปลี      

      เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการส่งออกยางพาราไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ จึงตอ้งรับรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ         

แต่ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศดงันั้นรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นเงินไทย       

ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลต่างๆ เป็นเงินบาทนั้นมีความผนัผวน จึงอาจส่งผลให้รายไดม้ากหรือนอ้ยลงได ้หากไม่มี

การป้องกนัความเส่ียง  

3.3 ความ  ี    าก โ บา รัฐบาล   

                        เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ท่ีสุดในโลก และการส่งออกยางพาราก็เป็นรายไดห้ลกั

ชนิดหน่ึงของประเทศ  ซ่ึงมีเกษตรกรจ านวนมากอยูใ่นภาคส่วนน้ี ดงันั้น รัฐบาลจึงมีแนวโนม้ท่ีอาจจะเขา้แทรกแซงราคา

ยางหากรัฐบาลเห็นวา่เกษตรกรไดรั้บความล าบากจากรายไดท่ี้ลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการของรัฐบาลท่ีเกิดข้ึนแลว้ใน

อดีต เช่นปี 2555-2557 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน เน่ืองจากตน้ทุนจะสูงข้ึนและอาจแข่งขนั

ราคากบัผูส่้งออกประเทศอ่ืนไม่ได ้ เน่ืองจากราคาตลาดโลกอาจไม่ปรับข้ึนตามราคาแทรกแซงของประเทศใดประเทศหน่ึง 

หากสภาวะการแข่งขนัไม่เอ้ืออ านวย ในทางกลบักนัเม่ือมีการออกข่าวเร่ืองการระบายยางในสต็อกของรัฐบาล ราคายางท่ี

ซ้ือขายกนัในตลาดจะปรับตวัลดลงจากแรงกดดนัในการขาย หรือนโยบายการควบคุมปริมาณยางพาราโดยการลดพ้ืนท่ีปลูก

ตน้ยางพาราลงจากโครงการกองทุนพฒันาส่งเสริมลดพ้ืนท่ีปลูกยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีลดพ้ืนท่ีปลูกยาง หรือ

เลิกปลูกยางและเปล่ียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 
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4.   รั    ิ  ี   ้  การประก บ  รก ิ 

 4.1  รั    ิ  าวร 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจครบวงจรในการผลิต จ าหน่าย และส่งออกยางพารา โดยทรัพยสิ์น

ถาวรหลกัท่ีใช้ในการสร้างผลผลิตคือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจักร ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น ดงัน้ี 

                     (1) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการผลิตและจ าหน่าย 

 

ประ    รั    ิ    ้า   กรรม ิ  ิ์ มูลค าบัญ ี (ลบ.)  าระผูก  ั 

1. ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 1,527 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นบางส่วน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    

2.1  อาคารส านกังาน 2 แห่ง  

 ตั้งอยูท่ี่ สมุทรปราการ และเชียงราย 

กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ  อาคารส านกังาน 2 แห่งติด

จ านองกบัสถาบนัการเงิน  

2.2 โรงงานผลิตน ้ายางขน้ 5 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี 

       สงขลา และพงังา  

กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ  ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

2.3 โรงงานผลิตเส้นดา้ยยางยดื 1 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ ระยอง 

บมจ.เวิลดเ์ฟล็กซ์  780 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

2.4 โรงงานผลิตท่ีนอน หมอน ยางพารา 1 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ ฉะเชิงเทรา 

บจ. เลเทก็ซ์ ซิสเทม็ส์  ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นบางส่วน 

2.5  โรงเรือนท่ีใชใ้นงานสวนยาง 3 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ เชียงราย น่าน พะเยา  

บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์

แพลนเตชัน่ 

 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

3. เคร่ืองจกัร    

3.1  เคร่ืองจกัรใชผ้ลิตน ้ายางขน้ กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ และ 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นส่วนใหญ่ 

3.2 เคร่ืองจกัรใชผ้ลิตเส้นดา้ยยางยดื บมจ.เวิลดเ์ฟล็กซ ์  
542 

ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นส่วนใหญ่ 

3.3 เคร่ืองจกัรใชผ้ลิตท่ีนอน หมอนยางพารา บจ. เลเทก็ซ์ ซิสเทม็ส์  ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นบางส่วน 

3.4 เคร่ืองจกัรใชใ้นงานสวนยาง บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์

แพลนเตชัน่ 

 ไม่ ติ ด จ า น อ ง กับ สถ าบัน

การเงิน 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีการใชท้รัพยสิ์นท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจักรมูลค่า

ตามบัญชีรวม 2,234.3 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 
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หมายเหตุ: มูลค่าบญัชี คือ ราคาประเมินทรัพยสิ์น  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม   

                     (2) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

     ท่ีดิน อาคารโรงงาน ใหเ้ช่า มีจ านวนอาคาร 12 หลงั บนเน้ือท่ี 75 ไร่ 2 งาน 86.0 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิ

ของบริษทั มีมูลค่าทางบญัชีรวม 120.5  ลา้นบาทให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเช่าอยู่ ในอตัราปีละ 1.02 ลา้นบาท 

(สญัญาเช่ามีอาย ุ14 ปี เร่ิมวนัท่ี 3 มกราคม 2560 หมดอายวุนัท่ี 31 มกราคม 2574) อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีมีภาระติดจ านอง

กบัสถาบนัการเงิน 

     ท่ีดิน ให้เช่า เน้ือท่ี 2,049 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย คือ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ มี

มูลค่าทางบญัชี 337.8 ลา้นบาท ให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า เพ่ือปลูกออ้ย นบัแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึง วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 ในอตัราค่าเช่า 6 ลา้นบาท  อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีมีภาระติดจ านองกบัสถาบนัการเงินบางส่วน 

     ท่ีดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า มีจ านวนอาคาร 8 หลงั พร้อมส่ิงปลูกสร้างอ่ืน บนเน้ือท่ี 36 ไร่ 2 งาน 48 

ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย คือ บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ มีมูลค่าทางบญัชีรวม 99.7 ลา้นบาทให้

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเช่าอยู่ ในอตัราปีละ 6 ลา้นบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี เร่ิมวนัท่ี 15 มกราคม 2557) 

อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีไม่มีภาระติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าว มีมูลค่าทางบญัชีรวม 558 ลา้นบาท 

(เป็นราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 และ 18 มกราคม 2561 ใชเ้ป็นราคาขายได)้  

     (3) สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 

     สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจเป็นประเภทซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงิน 5.2 ลา้นบาท 

 4.2  โ บา การล      บริ ั     และบริ ั ร วม 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินคา้เพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่ม โดยเป็นการ

ลงทุนในสดัส่วนท่ีมากพอใหบ้ริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้

 4.3 รา ละ   ี  กี  วกบัรา การประ มิ ราคา รั    ิ  

(1) กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์นถาวรหมวดท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจกัรดว้ย

มูลค่ายติุธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 และจะท าการประเมินราคายติุธรรมใหม่ทุก 5 ปี โดยล่าสุดกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินราคา

ยติุธรรมใหม่ในปี 2559 (ยกเวน้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท าการประเมินใหม่ทุกปี)  และจะท าการประเมินใหม่อีก

คร้ังในปี 2564  

      ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทั

จึงบนัทึกและเปิดเผยในมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 
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(2) บริษทัผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นใหก้ลุ่มบริษทั 

      ในปี 2559 และ 2560 คือ บจก. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส(Agency For Real Estate Affairs) 

และ บจก. ท่ีปรึกษา เฟิร์สสตาร์ (First Star Consultant Co., Ltd) ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่น

บญัชีรายช่ือท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น

ท่ีส านกังานฯ ใหก้ารยอมรับ 

      (3) วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เพ่ือใหท้รัพยสิ์นถาวรหมวดท่ีดิน อาคาร โรงงาน 

และเคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ายติุธรรมท่ีแทจ้ริง 

 

5.   ้   ิา  า กฏหมา                                                                                                              

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
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6.   ้ มูล ั ว ปและ ้ มูล  าคญั                                                                                                                 

6.1  ้ มูล ั ว ป  

    (1) บริษทั 

ช่ือ  บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัทส์นญ. (662) 751-7171 (36 คู่สาย), 751-7140 ถึง 75  

โทรสารสนญ. (662) 316-3938  

โรงงาน  29 หมู่ 2 ถนนบา้นบึง-แกลง  กม.56-57  ต าบลหนองใหญ่  อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 20190   

โทรศพัทโ์รงงาน (038) 168-529-34    

โทรสารโรงงาน (038) 168-529-34 ต่อ 105 

  35 หมู่ 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา      

โทรศพัทโ์รงงาน (076) 496-539, (076) 496-325, (081) 840-2835, (081) 840-8352 

โทรสารโรงงาน (076) 496-174 

  198 หมู่ 7 ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  

โทรศพัทโ์รงงาน (053) 160-720, (053) 160-730 

โทรสารโรงงาน (053) 160-720, (053) 160-730 

  124 หมู่ 11 ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

โทรศพัทโ์รงงาน (074) 291-171-4 , (074) 291-178 , (081) 969-8869 , (081) 738-5645                                           

โทรสารโรงงาน (074) 291-175  

  293/2 หมู่ 1 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี             

โทรศพัทโ์รงงาน (077) 355-339, (086) 475-7837, (091) 826-6020 , (063) 906-0081 , (086) 475-7836 

โทรสารโรงงาน (077) 355-769  

  44/5 หมู่ 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ่ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง             

โทรศพัทโ์รงงาน (038) 634-105-6 , (038) 634-306 , (088) 526-1616 , (038) 634-240 , (099) 015-6577 

โทรสารโรงงาน (038) 634-307  

  19/52 หมู่ 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

โทรศพัทโ์รงงาน (662) 740-6386 

  680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี (ใหเ้ช่าโรงงาน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน ้ ายางขน้และสกิมบลอ็ก 

เลขทะเบียนบริษทั 0107536000137       
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เวบ็ไซด ์  http://www.thaitex.com 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 1,881,479,688 หุน้ ทุนจดทะเบียน1,881,479,688 บาท 

ทุนเรียกช าระ หุน้สามญั 1,685,079,688 หุน้ ทุนเรียกช าระ 1,685,079,688 บาท 

  (หลงัจาก บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ช าระบญัชีเสร็จ TRUBB จะลดทุนจดทะเบียน และ

  ทุนเรียกช าระเป็น 681,479,688 บาท) 

         (2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  

        1. บริ ั     รับ บ ร ลา  ค็ซ กร ๊ป   าก ั 

ส านกังาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (662) 751-7171 (36 คู่สาย), 751-1740 ถึง 75โทรสาร (662) 316-3938 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายน ้ ายางขน้ ยางแผน่ และผลิตผลพลอยไดจ้ากน ้ ายาง 

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 99,999,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุน้สามญัทั้งหมด 100 ลา้นหุน้ 

ทุนจดทะเบียน  1,000 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ  544 ลา้นบาท –  ลิกกิ การ ณ วั  ี  29  ั วาคม 2560        ากโ  กิ การ ั้ หม  ป บริ ั     รับ

 บ ร ลา  ค็ซ ค ร ป ร  ร ั   (ประ      )   าก ั (มหา  ) 

  

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd หร    

บริ ั     รับ บ ร ลา  ค็ซ กร ๊ป   าก ั ( ซี    ฮ้) 

ส านกังาน  Shanghai Greentown Room 601 Unit 1, Lane 99 Jinhe Road, Pudong, Shanghai 200127 China

โทรศพัท ์ (86) 2138762472 โทรสาร (86) 2150454365  

ประเภทธุรกิจ  ซ้ือและจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากยางพาราธรรมชาติ 

สดัส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 55 คิดเป็นเงิน  555,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

ทุนช าระแลว้ 1,010,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2. บริ ั   วลิ   ฟลก็ซ    าก ั (มหา  ) 

ส านกังาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (662) 751-7171 (36 คู่สาย), 751-1740 ถึง 75โทรสาร (662) 316-3938 

โรงงาน   59/1 หมู่ท่ี 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ต าบลแม่น ้ าคู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

โทรศพัท ์ (038) 637-559 โทรสาร (038) 637-560    

http://www.thaitex.com/
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ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายเสน้ดา้ยยางยดื 

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 75,799,454 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 98.44 ของหุน้สามญั 77 ลา้นหุน้  

ทุนจดทะเบียน   308 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ   308 ลา้นบาท  

        3. บริ ั     รับ บ ร  แล    แ     แ ล  ต ั     าก ั  

ส านกังาน  121/316 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
โทรศพัท ์ (053) 793-456  โทรสาร (053) 793-462 

สวนยางพารา  ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัน่าน พะเยา เชียงราย และ ชยันาท    

ประเภทธุรกิจ  ปลูกสวนยางพารา 

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 29,999,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุน้สามญั 30 ลา้นหุน้ 

ทุนจดทะเบียน  300 ลา้นบาท   

ทุนเรียกช าระ  300 ลา้นบาท   

บริษทัร่วมของบริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั  

บริ ั   ว  า ว ั มบูรณ    าก ั 

ส านกังาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (662) 751-7171 (36 คู่สาย), 751-1740 ถึง 75โทรสาร (662) 751-7015 

ท่ีตั้งสวนยางพารา  127 หมู่ 8 ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 27250 

โทรศพัท ์ (037) 252-084, (081) 916-5834 โทรสาร (037) 252-084 

ประเภทธุรกิจ  ปลูกสวนยางพารา 

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 2.678 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของหุน้สามญั 5.53 ลา้นหุน้  

ทุนจดทะเบียน  55.30 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ  55.30 ลา้นบาท  

                     4. บริ ั     รับ บ ร        ี   ็  าร    าก ั  

ส านกังาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ (662) 751-7171 (36 คู่สาย), 751-1740 ถึง 75โทรสาร (662) 752-8047 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตยางแท่งและยางคอมพาวด ์

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 49,999,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุน้สามญั 50 ลา้นหุน้ 
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ทุนจดทะเบียน  500 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ  500 ลา้นบาท  

                     5. บริ ั   ล  ก็ซ  ซิ   ม     าก ั 

สนง.และโรงงาน  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เขตส่งเสริมการส่งออก 1 เลขท่ี 75 ซอยฉลองกรุง 31        

       แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520 

โทรศพัท ์ (662) 326-0886-7  โทรสาร (662) 326-0292 

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ าหน่ายท่ีนอนและหมอนยางพารา 

สดัส่วนการถือหุน้  จ านวน 4,790,335 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของหุน้สามญั 8,529,101 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน  78.81 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ 78.81 ลา้นบาท 

6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited  

ส านกังานยา่งกุง้    No.96 (C), Lanthit Road, Nanthagone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.  

โทรศพัทส์นง. 951-700942 โทรสาร 951-644733 

ท่ีตั้งสวนยางพารา  62/1 Kyae Kyay Taing Pyin Field, Kyae Village Track, Palaw Township, Myeik District ,  

Thanintharyi Region, Myanmar.  

โทรศพัทส์วนยาง  959-49902048  

ประเภทธุรกิจ:  สวนยางพารา 

สดัส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 64  คิดเป็นเงิน  68.91 ลา้นบาท  

ทุนจดทะเบียน  107.67 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ 107.67 ลา้นบาท 

               (3) บุคคลอา้งอิงอ่ืน 

        1.  า  ะ บี  หลกั รั    
ช่ือ   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ส านกังาน  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

10400  

โทรศพัท ์ (662) 009-9385 โทรสาร (662) 009-9476 

                 2. ผู้  บบัญ ี 

ช่ือส านกังาน  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ส านกังาน  ชั้น 48 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท ์ (662) 677-2000 โทรสาร (662) 677-2222 
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ช่ือผูส้อบบญัชี   1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3565 และ/หรือ 

2. นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 และ/หรือ 

3. นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   10604 
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  ว  ี  2 

การ  ัการและการก ากบั ูแลก ิการ 

7.   ้ มูลหลกั รั   และผู้   ห ้                                                                                                              

 7.1   า ว       ะ บี  และ     าระแล้ว  

      บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,881.47 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้จ านวน 1,685.08 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 1,685,079,688 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

               7.2 ผู้   ห ้  

     รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วนัท่ี 15 มีนาคม 2561) 
 

     - กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  

 

  ั บั รา         า ว ห ้  ี     
 ั   ว การ   ห ้  

(%)* 

1 กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ 148,111,729 21.73% 
2 กลุ่มคุณไพบูลย ์วรประทีป 110,723,126 16.25% 
3 กลุ่มคุณปรัชญน์นท ์เตม็ฤทธิกลุชยั  35,336,179 5.19% 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 11,852,639 1.74% 
5 คุณกณัสินนัทน ์พงษน์ฤสรณ์ 9,600,000 1.41% 
6 กลุ่มคุณวชิญพ์ล สินเจริญกลุ  7,917,300 1.16% 
7 คุณชชัวาลย ์ติยาเดชาชยั 7,887,100 1.16% 
8 คุณนนัท ์กฤตยานุตกลุท ์ 6,000,000 0.88% 
9 คุณฤดี ขนัแกว้  5,000,000 0.73% 
10 คุณนุรักษ ์มหทัธนะอานนท ์ 5,000,000 0.73% 

 

รวม 347,428,073 50.98% 

 

*คิดจากจ านวนหุน้ 681,479,688 หุน้ (จ านวนหุน้ก่อนการเพ่ิมทุนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษทั ไทยรับเบอร์          

ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงจ านวนหุน้ท่ีออกให ้1,003,600,000 หุน้ จะไม่น ามาค านวณ เน่ืองจากบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์

กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงและสิทธ์ิการรับเงินปันผล) 
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     - กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ   

 
 

อนัดบั รายช่ือ  จ านวนหุน้ท่ีถือ 
สดัส่วนการถือหุน้ 

(%) 
1 กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ 150,354,441 21.73% 
2 กลุ่มคุณไพบูลย ์วรประทีป 110,837,432 16.25% 
3 กลุ่มคุณปรัชญน์นท ์เตม็ฤทธิกลุชยั  35,341,179 5.19% 

  รวม 294,171,034 43.17% 

 

 

7.3  โ บา การ  า    ิปั ผล 

       บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสม   

(ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสดัส่วนร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

8.  โคร  ร้า การ  ัการ 

8.1 คณะกรรมการบริ ั  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

รา     คณะกรรมการบริ ั  

 

รา     กรรมการ 

กรรมการ 

บริ ั  

กรรมการ 

ตรว   บ 

กรรมการ 

บริหารความ  ี    

กรรมการ 

 รรหาและก าห  ค าต บแ   

1.นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ ประธาน   ประธาน 

2.นายไพบูลย ์ วรประทีป กรรมการ    

3.นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั กรรมการ    

4.นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการ  กรรมการ  

5.นายเออร์วนิ  มูลเลอร์ กรรมการ   ประธาน 

6.นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ กรรมการ  ประธาน  

7.นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการ ประธาน   

8.นายสมคาด  สืบตระกลู กรรมการ  กรรมการ  

9.นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ 

10.นายราชยั  วฒันเกษม กรรมการ กรรมการ   

11.นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ กรรมการ    

12.นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ กรรมการ    

13.นายประวทิย ์ วรประทีป กรรมการ    

 

หมายเหตุ : *1. คุณเออร์วนิ  มูลเลอร์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

      *2. ในระหวา่งปี มีการแต่งตั้งคุณวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ

แต่งตั้งคุณภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์เป็น กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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รา     กรรมการ 

 

ต าแห    

ประ  มกรรมการบริ ั  

ประ  าปี 2560 

  า ว  ี   ้าประ  ม 

  า ว คร้ั  ี ประ  ม 

ประ  มกรรมการตรว   บ 

ประ  าปี 2560 

  า ว  ี   ้าประ  ม  

  า ว คร้ั  ี ประ  ม 

1.นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ - ประธานกรรมการ 

 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 - กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 - 

2.นายไพบูลย ์ วรประทีป - รองประธานกรรมการ   

- กรรมการบริหาร 

7/7 - 

3.นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั  - รองประธานกรรมการ 

 - กรรมการบริหาร 

5/7 - 

4.นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ  - กรรมการ 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 - 

5.นายเออร์วนิ  มูลเลอร์ *2  - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการก าหนด 

   ค่าตอบแทน    

2/7 - 

6.นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ *3  - กรรมการอิสระ 

 - ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

7/7 - 

7.นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ  - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6/7 4/5 

8.นายสมคาด  สืบตระกลู *4  - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 - 

9.นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์*5  - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

6/7 5/5 

10.นายราชยั  วฒันเกษม *6   - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการตรวจสอบ   

7/7 5/5 

11.นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ  - กรรมการ - - 

12.นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ  - กรรมการ - - 

13.นายประวทิย ์ วรประทีป  - กรรมการ - - 
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หมายเหต ุ
 *1. คุณเออร์วนิ  มูลเลอร์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

  *2. ในระหวา่งปี มีการแต่งตั้งคุณวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ

แต่งตั้งคุณภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์เป็น กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

  
8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน  9 ท่าน ดงัน้ี 

รา     ผู้บริหาร ต าแห    
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายไพบูลย ์ วรประทีป กรรมการบริหาร 
3. นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั กรรมการบริหาร 
4. นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการบริหาร 
5. นายวนัชยั  ศรีหิรัญรัศมี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นายสุวาสิทธ์ิ  ดีวาน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด 
7. นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

กรรมการผูจ้ดัการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร 
8. นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
9. นายประวทิย ์ วรประทีป ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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8.3  ล า  การบริ ั  

 บริษทัมีนางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการผูจ้ดัการสายวางแผนและ

บริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษทั 
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8.4 ค าต บแ  กรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค าต บแ   ี  ป็ ตวั   ิ   

      - ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเงินเดือนและเบ้ียประชุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  

จ านวน  8,000,000  บาทต่อปี   ในปี 2560  ค่าตอบแทนกรรมการเกิดข้ึนจริงมีจ านวนเงิน 7,390,000 บาท 

ล า บั รา      ต าแห    ค าต บแ  

กรรมการ 2559 

1 นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

1,238,000 

2 นายไพบูลย ์ วรเประทีป รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร 1,180,000 

3 นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร 1,160,000 

4 นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการ  และกรรมการบริหารความเส่ียง 1,270,000 

5 นายเออร์วนิ  มูลเลอร์* กรรมการอิสระ  และ                                       

ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

150,000* 

6 นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ กรรมการอิสระ  และ                                          

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

465,000 

7 นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการอิสระ  และ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 468,000 

8 นายสมคาด  สืบตระกลู กรรมการอิสระ  และ  กรรมการบริหารความเส่ียง 465,000 

9 นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ    

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

479,000 

10 นายราชยั  วฒันเกษม กรรมการอิสระ  และ  กรรมการตรวจสอบ 515,000 

11 นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ กรรมการ  

12 นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ กรรมการ  

13 นายประวทิย ์ วรประทีป กรรมการ  

รวม 7,390,000 

หมายเหตุ : *คุณเออร์วิน  มูลเลอร์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

      ในระหว่างปี มีการแต่งตั้ งคุณวรเทพ  วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ

แต่งตั้งคุณภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์เป็น กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และค่าพาหนะ ในปี 2560 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงรับจาก

บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินรวม 39 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

      - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ    ไม่มี  

      - ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัสมทบ

ในอตัราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายงุานพนกังาน (ระบุในระเบียบบริษทั) ของเงินเดือน ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยได้

จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 4 ราย  จ านวนเงิน 849,000 บาท 

 

8.5 บ คลากร 

      บริษัทมีผูบ้ริหารและพนักงานจ านวน 83 คน  สายงานหลัก คือ ฝ่ายโรงงานมีพนักงานจ านวน 71 คน  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2560 มีจ านวน 36 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงรายวนั ค่าล่วงเวลา 

โบนสั และอ่ืนๆ    

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือประโยชน์แก่พนกังานและบริษทัร่วมกนัดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการภายใตป้รัชญาในการด าเนินธุรกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัอยา่งแนบ

แน่น 

2. ใหค้วามส าคญักบัพนกังานวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อความเจริญเติบโตยัง่ยนืของบริษทั 

3. มุ่งสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติท่ีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

4. ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัระดบั

ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความจ าเป็นของบริษทั รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกและทศันคติใน

ค่านิยมของความเป็น “ไทยเท็คซ์” อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนกังานโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจดัการ การบริหาร 

ค่าตอบแทนสวสัดิการและสวสัดิภาพอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  และพนกังานกบับริษทั เพ่ือความ

ผาสุกของพนกังานและบริษทัร่วมกนัตลอดไป 
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นโยบายการแรงงานสมัพนัธ ์
       

  ภายใตน้โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นการแรงงานสัมพนัธ์เป็นกรณีๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บังคับของทางราชการและของบริษัทอย่าง

เคร่งครัด 

2. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานภายใตก้ฎหมายกฎระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ เพ่ือความสงบ

เรียบร้อยของการด าเนินธุรกิจของบริษทั และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมบา้นเมือง 

3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และ พนักงานกับบริษัทบน

พ้ืนฐานของบรรยากาศแห่งความเขา้ใจท่ีดีและเอ้ืออาทรต่อกนัอยา่งมีเหตุผล 

4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและบริษทั ทั้งในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

การมีกิจกรรมร่วมทางสงัคม ทางศาสนาและกบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 

 

บริษัทถือบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัท จึงให้

ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัการท างานในหนา้ท่ี       

ท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีศักยภาพสูงสุด ด้วยการพฒันาพนักงานทั้ งดา้นความรู้ ความสามารถ ในการ

ปฏิบติังานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน บริษทั 

และคู่คา้ในการปฏิบติังาน 

 ในปี 2560 บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน โดยการจดัฝึกอบรม

ภายในบริษทั และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม ่าเสมอตามความจ าเป็นและเหมาะสมของบุคลากรตามหน่วยงาน และ

ระดบัชั้นครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ 

 

9.  การก ากบั ูแลก ิการ 

บริษทัมีการจดัโครงสร้างและกระบวนการจดัการด าเนินการหรือการปฏิบติัการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการอยา่ง
มีระบบ  แบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ตามธุรกิจ  ผลิตภณัฑ ์ ประจ าแต่
ละหน่วยงาน  บริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั  น าไปสู่ความเจริญเติบโต  และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผู ้
ถือหุน้ในระยะยาวโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 9.1   โ บา ก ากบั ูแลก ิการ 
 บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมด 6 บริษทั ดงัน้ี  

1.  บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั       บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99% 
2.   บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั    บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99% 
3.  บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั    บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99% 
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4.  บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)              บริษทัถือหุน้ร้อยละ 98.44% 
5.  บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั     บริษทัถือหุน้ร้อยละ 56.16% 
6.  Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited บริษทัถือหุน้ร้อยละ 64.00% 

บริษทัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์  เขา้ไปก ากบัดูแลบริหารในแต่ละบริษทัยอ่ย  
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการประชุมร่วมกนั เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ดงัน้ี 

1.  กรรมการบริหารจะประชุมร่วมกนัทั้งบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ย ประชุมร่วมกนัเดือนละ 1 คร้ัง 
2.  กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน  ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการเงิน ประชุมร่วมกนัทาง Video 

Conference ทุกเชา้วนัจนัทร์  
3.  กรรมการบริหารบริษทัใหญ่จะติดตามความคืบหนา้  ดว้ยการเดินทางไปแต่ละท่ีตั้งโรงงานเป็นประจ าข้ึนอยู่

กบัความเหมาะสม 

 9.2  คณะกรรมการ        
บริษทั ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ  โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

จ านวน 5 คณะ ดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษทั    จ านวน 12 ท่าน 
2.  คณะกรรมการบริหาร     จ านวน 3 ท่าน 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 3 ท่าน 
4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  จ านวน 1 ท่าน 
5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   จ านวน 3 ท่าน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีประสบการณ์สูงมา

เป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีตามท่ีกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และกรรมการบริหารจะได้
พิจารณาสัง่การและมอบหมาย ประกอบดว้ย 

1. นายภทัรพล    วงศาสุทธิกลุ 
2. นายประวทิย ์   วรประทีป   
3. นางสาวฉลองขวญั    วงศาสุทธิกลุ   
จากการแต่งตั้งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร

ไดแ้ทบทุกดา้น ถึงแมก้รรมการจะวา่งลง คณะกรรมการยงัไม่สามารถหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งได ้จึงไม่มีปัญหาใน
การปฏิบติัและกฎหมายแต่อยา่งใด ไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการบริหารให้ชดัเจน
เพ่ือมอบหมายใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัตามโอกาสและความเหมาะสม 

นอกจากนั้นบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงอีกจ านวน 2 ต าแหน่ง เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีรายช่ือดงัน้ี   

1.  นายวนัชยั ศรีหิรัญรัศมี  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ  รับผิดชอบสายงานสนบัสนุนและปฏิบติัการ   
2.  นายสุวาสิทธ์ิ ดีวาน  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด           รับผิดชอบสายงานการตลาดและการขาย   

 

(1)  คณะกรรมการบริษทั 
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 พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 หมวด 6 วา่ดว้ยคณะกรรมการ มาตรา 67 - มาตรา 97 ไดก้ าหนด
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ การเลือกตั้ ง การประชุม การพ้นจากต าแหน่งกรรมการได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ี
คณะกรรมการ ตามมาตรา 77  เพื่อบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และมาตรา  85 ได้ก าหนดหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมัดระวงั รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั 

นอกจากอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและยงัก าหนดขอ้หา้มการปฏิบติั รวมจนถึงความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายอนัเกิดข้ึนแก่บริษทัดว้ย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ ผูถื้อกรมธรรม ์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 
3. ประสานงานระหวา่งผูถื้อหุน้กบัฝ่ายบริหาร  ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบั

ผูบ้ริหาร 
4. ก ากบัดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจดัหา  ขาย หรือรับโอนสินทรัพยท่ี์มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั

ต่อบริษทั 
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลใน

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยผูถื้อหุน้ 
6. เสนอผูส้อบบญัชีให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  และเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย 
7. มีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย   

เวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี  คณะกรรมการบริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 
1. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท  หรือ 3%  ของ NTA  แลว้แต่จ านวน

ใดจะสูงกวา่ 
3. การซ้ือหรือขายสินทรัพยส์ าคญัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท  หรือ 

3% ของ NTA แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
หมา  หต   :  NTA (มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ)  

                     = สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม – สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน – ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (ถา้มี) 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้ึนมา  1 ชุด   ซ่ึงมาจากกรรมการบริษทัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 

ท่าน   ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมี 3 ท่าน ประกอบดว้ย   
1. นายวรเทพ   วงศาสุทธิกลุ   



 

54 
 

 

2. นายไพบูลย ์  วรประทีป 
3. นายปรัชญน์นท ์   เตม็ฤทธิกลุชยั    

 
บริษทัไดจ้ดัท าระเบียบขอ้บงัคบัการท างานและอ านาจด าเนินการไวเ้ป็นกรอบการบริหารจดัการตามอ านาจ

หนา้ท่ีดว้ย ดงัน้ี 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอ 
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั   ทั้ งน้ีให้รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงและ
เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัและให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบในท่ีประชุมคราวถดัไป  

2. ให้ผูบ้ริหารงานฝ่ายต่างๆ ท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานในกิจการต่างๆ  รายงานผลงานให้คณะกรรมการ
บริหารทราบทุกเดือน 

3. อนุมติัการใชจ่้ายเงินตามระเบียบบริษทัท่ีก าหนดไว ้
4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว้

ในงบประมาณประจ าปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไวใ้นหลกัการแลว้ 
5. อนุมติัในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนและให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 
6. อนุมติัการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสัง่จ่ายเงินของบริษทั 
7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารบุคคลและ

ดา้นการปฏิบติัการอ่ืนๆ 
8. อนุมติัการแต่งตั้งโยกยา้ย และเลิกจา้งพนกังาน 
9. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นบญัชีและการเงินอีกไม่นอ้ยกวา่ 1 ท่าน ประกอบดว้ย   
1. นายยรรยง ถาวโรฤทธ์ิ  
2. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์
3. นายราชยั   วฒันเกษม 

  โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั และประกาศใชใ้นการปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายใน ท่ี

เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
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3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ สมเหตผุล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
7. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดย

พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหนา้
ฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงพิจารณาโดย 
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมารายงาน หรือน าเสนอขอ้มูล 
ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

11. ในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทัฯ 

12. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ังหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 (4) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 1 ท่าน 
ประกอบดว้ย  
1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นเลขานุการ 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู ้บริหารระดับสูง เ พ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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2. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ี
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง โดยตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนโปร่งใส  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวใหห้น่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ม่ือทวงถาม 

3. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ าปีโดยจะตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให ้ความส าคญักบัการ
เพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

(5)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคดัเลือกจากกรรมการบริษทั 3 ท่าน และ

ผูบ้ริหารอีก  4 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย   
1. นายสมคาด สืบตระกลู 
2. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกลุ 
3. นางสุชาดา โสตถิภาพกลุ  
4. นายวนัชยั ศรีหิรัญรัศมี 
5. คุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ 
6. คุณไพบูลย ์วรประทีป 
7. คุณปรัชญน์นท ์เตม็ฤทธิกลุชยั 
โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการเป็นเลขานุการ  

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีภารกิจหลกัในการจดัตั้งขอบเขตระบบงานเพ่ือใชใ้นการควบคุมความเส่ียงท่ี

ส าคญั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั และการจดัเตรียมกลยุทธ์การป้องกนัความเส่ียงท่ีใชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสมเพ่ือน าเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใชใ้นการ
ด าเนินการควบคุมความเส่ียงใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท างานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารโดยมีอ านาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 
1. ก าหนดนโยบาย  และแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

พิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม  ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั 
เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ  ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเป็น
ตน้   

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความ
เส่ียงของกลุ่มธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเส่ียง  และดูแลให้บริษทัในกลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ
ตามนโยบายบริหารความเส่ียงก าหนด 
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4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของ
ระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

9.3   การ รรหา และแต  ตั้ กรรมการและผู้บริหารระ บั ู  
บริษทั  มีวธีิการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ  และผูบ้ริหารระดบัสูง  2  วธีิ ดงัน้ี 

 วธีิท่ี 1 จ านวนกรรมการบริษทัข้ึนอยูก่บัมติของผูถื้อหุน้ ซ่ึงแลว้แต่ความเหมาะสมในการบริหารงาน แต่ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่   5 ท่าน ตามกฎหมายมหาชน 
 วิธีท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหาบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีประวติัตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษทัท่ีออกไปตามวาระหรือ
ลาออกดว้ยเหตุผลอ่ืน หรือเพ่ิมข้ึน ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจท่ีขยายหรือลดขนาดธุรกิจ แลว้น าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 

9.4  การก ากบั ูแลการ  า  ิ  า    บริ ั      และบริ ั ร วม 
บริษทัมีการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งมีระบบดงัน้ี 
(1)  บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษทั  เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทัยอ่ยแต่ละ

แห่ง  เ พ่ือก าหนดนโยบายควบคุม และมีอ านาจบริหาร ซ่ึงจะต้องรายงานพร้อมร่วมประชุมกับ
กรรมการบริหารของบริษทัใหญ่ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ทุกบริษทั  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัอ่ืน 
จะมีการประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ  

(2)  ผลการด าเนินงาน  บริษทัยอ่ยจะส่งงบการเงินทุก ๆ เดือน  เพ่ือท างบการเงินรวมทุกเดือนกบับริษทัใหญ่  
เพ่ือติดตาม  วเิคราะห์  ผลการด าเนินงานของแต่ละเดือนของบริษทัยอ่ย 

(3)  ทุกๆ เดือน งบการเงินหลงัจากรวมกับบริษทัใหญ่แลว้  จะน าส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เพื่อ
วเิคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลฐานะการเงินมีการท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือไม่ เป็น
ตน้  เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดท้นัเหตุการณ์ ต่อไป 

(4)  กรรมการในบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัเขา้ไปบริหารควบคุมและดูแล  จะไม่มีอ านาจในการลด
ทุน เพ่ิมทุน ยบุหรือขยายกิจการ ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตหรืออนุมติั จากคณะกรรมการบริษทัใหญ่ก่อน 

(5)  บริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ตอ้งเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการเท่านั้น 

 9.5  การ ูแลการ  ้ ้ มูล า    
บริษทัห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก  หรือ

บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
          9.6 ค าต บแ     ผู้  บบัญ ี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกผูส้อบบญัชี จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) สอบบญัชีงบ
การเงินปี  2560 โดยมี 
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ดงัน้ี  
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(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)                                                                                                             
หน่วย : บาท 

รา การ
 ี  

    บริ ั ผู้  า      ผู้  บบญั ี ค า  บบัญ ี 

1 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น 
(ประเทศไทย) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

1,180,000 

2 บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

2,000,000 

3 บมจ.เวลิดเ์ฟลก็ซ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

800,000 

4 บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

600,000 

5 บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

150,000 

6 บจก.สวนยางวงัสมบูรณ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

100,000 

7 บจก.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

1,100,000 

รวมค าต บแ   ากการ  บบัญ ี 5,930,000 
 
 

(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)        
  

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบั ูแลก ิการ ี   ี  ร        ๆ 
- ม ม-ี 
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10. ความรับผ ิ  บต   ั คม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

และกลุ่มบริษทัในเครือ  มีความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ  สนบัสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยูข่องชุมชนใน

ท้องถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปใช้พ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีบริษทัตั้ งอยู่ เพ่ือใช้ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข

ส่ิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนการพฒันาดา้นการศึกษาการ   ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสพภยั ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทาง

ศาสนา  รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชน  ในฐานะองคก์รเอกชนท่ีมีความตั้งใจจะใหชุ้มชนสังคมรอบขา้งเรา

เป็นชุมชนสงัคมแห่งความสุข ดว้ยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขร่วมกนัโดยโครงการส่งเสริมดงัน้ี 

10.1      ริมการ ฒั า  าว  และการ  ก า 

โครงการ “ า    แก้    ั คม ป็     ิ  แว ล้ ม    ” เป็นโครงการท่ีบริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัท่ีโรงเรียน

จะมีรายไดเ้ป็นของตวัเองและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุง คุณภาพชีวิต การศึกษา ของนกัเรียนให้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ การด าเนินการโดยใหโ้รงเรียนหาพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซ่ึง

จะเป็นท่ีของโรงเรียนหรือพ้ืนท่ีชุมชนมอบให้ก็ได ้ โดยบริษทัจะเขา้ไปด าเนินการปลูกยางพาราให้ และดูแลรักษาตาม

กระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือจนกรีดยางพาราได้ผลผลิต  บริษทัเป็นผูอ้อก

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดงักล่าว  โดยร่วมกบัทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผูดู้แล  ซ่ึงบริษทัจะเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิต

ดงักล่าว  ส่วนรายไดห้รือเงินจากการขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน  ซ่ึงทางโรงเรียนและชุมชนไปดูแลเงินดงักล่าวกนัเอง

ตามความเหมาะสม 

วตั  ประ  ค  

1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชนแบบถาวร 

2. ช่วยใหโ้รงเรียนมีรายไดป้ระจ าและระยะยาว สามารถน าไปพฒันาดา้นต่างๆ ได ้โดยไม่ตอ้งรองบประมาณของรัฐ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ให้กบัครู อาจารย ์นักเรียน และคนในชุมชนใกล้

โรงเรียน 

4. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ใหก้บัทอ้งถ่ิน ลดภาวะโลกร้อน 

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัเรียน ครูอาจารย ์ชุมชน  ซ่ึงมีรายไดใ้นระยะยาวเป็นของตนเองอยา่งถาวร 

ระ ะ วลา  า  ิ โคร การ 

- 6 ปีข้ึนไป ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2552 -2559 หรือ จนยางพารากรีดได ้

ผู้ร วมโคร การ 

- บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

- โรงเรียนท่ีร่วมโครงการ โดยครู และ นกัเรียน 
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- ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่

- หน่วยงานราชการทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยู ่

  า  ี   า  ิ โคร การ 

1. โรงเรียนบา้นแม่ลวั   ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 1 บา้นแม่ลวั ต.ท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

   พ้ืนท่ีปลูกยางพารา    10 ไร่  

2. โรงเรียนบา้นแม่แพง   ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 5 ถ.บา้นเด่น-ท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

   พ้ืนท่ีปลูกยางพารา    20 ไร่  

3. โรงเรียนบา้นทบักมุารทอง   ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 8 บา้นทบักมุารทอง ต.ขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

   พ้ืนท่ีปลูกยางพารา    20 ไร่  

4. โรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง    ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 6 ต.ท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

   พ้ืนท่ีปลูกยางพารา    6 ไร่  

ผลการ  า  ิ การ 

1. โรงเรียนบา้นแม่ลวั  เร่ิมด าเนินการปี 2552  ถึง ปัจจุบนั 

2. โรงเรียนบา้นแม่แพง  เร่ิมด าเนินการปี 2552  ถึง ปัจจุบนั 

3. โรงเรียนบา้นทบักมุารทอง เร่ิมด าเนินการปี 2552  ถึง ปัจจุบนั 

4. โรงเรียนบา้นแม่ลากเนินทอง เร่ิมด าเนินการปี 2552  ถึง ปัจจุบนั 

 10.2 โคร การ     ริมและ ฒั าค ณ า  ีวติค  กิาร ปี 2560 ตาม มาตรา 35 

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ปี 2560 ตาม มาตรา 35 

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมเช่นกนั บริษทั

ไดพิ้จารณาเห็นความส าคญัในส่ิงน้ีเป็นเบ้ืองตน้เสมอโดยให้ความส าคญัควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงไดด้ าเนิน

โครงการน้ี จากเงินท่ีบริษทัฯ ตอ้งน าส่งเงินสมทบใหก้บัทางราชการตามกฎหมายก าหนด เปล่ียนมาเป็น “โครงการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ปี 2560  มาตรา 35 แทน เพ่ือให้คนพิการไดรั้บความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษทัและน า

เงินไปใชป้ระกอบอาชีพสร้างรายไดเ้ล้ียงตวัเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระของสงัคมอีกต่อไป 

วตั  ประ  ค  

1. เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั  

2. เป็นการส่งเสริมคนพิการใหมี้งานท า หาเล้ียงชีพ เล้ียงครอบครัวได ้ไม่เป็นภาระของสงัคม 

3. เพ่ือให้เงินส่วนน้ีจะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือท่ีตรงตามความต้องการของผูรั้บไม่ตอ้งผ่าน

หน่วยงานกลาง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บ (คนพิการ) 
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4. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสงัคมแทนรัฐอีกทางหน่ึง 

 ระ ะ วลา  า  ิ การ 

- มกราคม - ธนัวาคม 2560 

 ผู้ร วมโคร การ 

- บริษทั และบริษทัในเครือ 

- ผูพ้ิการท่ีไดรั้บคดัเลือกจากโครงการ 

- มูลนิธินวตักรรมทางสงัคม 

ว ีิการม บ   ิ ห้ความ  ว  หล   (ระ ะ วลา  ว  หล   1 ปี) 

บริษทัจะมอบเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ผูพิ้การท่ีข้ึนทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย โดยทางมูลนิธินวตักรรมทางสังคม 

เป็นผูป้ระสานงานและเป็นผูค้ดัเลือกคนพิการเขา้รับเงินช่วยเหลือดงักล่าว จ านวน 4 คนๆ ละ 109,500 บาท รวมเป็นเงิน 

438,000 บาท ซ่ึงบริษทัจะมอบเงินดงักล่าวใหก้บัคนพิการท่ีไดรั้บการคดัเลือกโดยตรง 

 10.3      ริมก ิกรรมการก  ล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม ทะนุบ ารุง พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของทุกคนในชุมชน  และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

รวมถึงความเขา้ใจระหวา่งชุมชนกบับริษทั ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัไดไ้ปด าเนินธุรกิจ เราจึงเห็นถึงความส าคญัในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมพระพทุธศาสนาดว้ยการท าบุญร่วมกบัคนในชุมชนดว้ย  โครงการทอดกฐินสามคัคี เป็นประจ า ทุกปี ในเขตพ้ืนท่ี

บริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่

วตั  ประ  ค  

1. เพ่ือสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทักบัชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมทะนุบ ารุง พระพทุธศาสนา 

3. เพ่ือสร้างกิจกรรมในทอ้งถ่ินกบัชุมชนดว้ยกนัเอง 

4. มุ่งเนน้สร้างคุณประโยชน์ตอบแทนกบัไปสู่ชุมชนในภาพรวม 

การ  า  ิ การ 

- บริษทัจะคดัเลือกวดัท่ีขาดแคลนทุนทรัพยห์รือปัจจยัในการทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนา 

- จะคดัเลือกวดัท่ีอยูใ่นเขตชุมชนท่ีบริษทัประกอบธุรกิจ และชุมชนใกลเ้คียง 

- จะจดัทอดกฐินทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 วดั หรือมากกวา่ 

- บริษทัรับเป็นเจา้ภาพกฐินโดยใหบุ้คคลในชุมชนและบุคคลทัว่ไปไดร่้วมในกิจกรรมน้ี 

- การด าเนินการทอดกฐินจะท าร่วมกบัชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของวดันั้นๆ  
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ผลการ  า  ิ โคร การ 

ปี 2553  ทอดกฐิน ณ วดัท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

ปี 2554  ทอดกฐิน ณ วดันาไลย อ.เวยีงสา จ.น่าน 

ปี 2555    ทอดกฐิน ณ วดัแม่ลาก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

ปี 2556  ทอดกฐิน ณ วดัพระธาตุจอมหมอกแกว้ ธรรมมาราม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ปี 2557  ทอดกฐิน ณ วดัศรีสาคร ต.แม่สาคร อ.เมือง จ.น่าน 

ปี 2558  ทอดกฐิน ณ วดัศรีสาคร ต.แม่สาคร อ.เมือง จ.น่าน 

ปี 2559  ทอดกฐิน ณ วดัสนัโคง้งาม ต.จอมสวรรค ์อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

ปี 2560  ทอดกฐิน ณ วดัป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

 

11.   การควบค ม า     
11.1   ร ปความ ห็    คณะกรรมการบริ ั  กี  วกบัระบบการควบค ม า      บริ ั    

การควบค ม า    

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองดว้ยตระหนกัวา่ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก

ส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใชท้รัพยากรและการ

ดูแลทรัพยสิ์น การรายงานขอ้มูลทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนป้องกนัหรือลดความ

เส่ียงจากการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้ งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี โดยก าหนด

โครงสร้างองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม รวมทั้ง

ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษทัฯ นโยบายต่อตา้นการคอรัปชั่น และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน อย่างเป็น             
ลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน ทบทวนและจดัใหมี้คูมื่อการใชอ้  านาจและคูมื่อการปฏิบติังานของทุกระบบ
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวั และเป็นระบบ 
โดยพิจารณาถึงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพยสิ์น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระข้ึน
ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการ ในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานทั้ง
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
(Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) มาประยกุตใ์ชใ้หก้ารควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
การด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ตาม
แนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัฯ   ปี 2559 บริ ั ฯ ม  บ ้ บก ร    ี มี ั   าคัญต  
ระบบการควบค ม า      บริ ั    ั ี ้

- การประ ม ิความ  ี    (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในองคก์ร จึงจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) เพ่ือก ากบัดูแล
การบริหารความเส่ียงขององคก์รให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงเพ่ือใหทุ้กคนถือปฏิบติั โดยประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร ครอบคลุม
ความเส่ียงทุกดา้น เช่น ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความ
เส่ียงจากการทุจริตคอรัปชัน่  เพ่ือหามาตรการในการดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการทบทวน
ปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ าทุกปี 

- การควบค มการปฏิบัต ิา  (Control Activities) 

บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคลอ้งกบัความเส่ียงและประเภทธุรกิจ โดยไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน และมีการจดัท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร และการปฏิบติังานในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าท่ีสามารถ
ถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบติังานในส่วนท่ีมีความเส่ียง
ส าคญั เพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การขาย การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการดูแลทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
รวมทั้ งมีฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มืออ านาจ
ด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
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เหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ให้ถือ
ปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ให้มีความถูกตอ้ง โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ กลต. 

- ระบบ าร     และการ     าร ้ มูล (Information and Communication) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาระบบ
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ขอ้มูลต่างๆ มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ีส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มีความครบถว้น
ถูกตอ้งอย่างเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้ งมีการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล 

บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ  Internet เป็นตน้ เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือ/
ขั้นตอนการปฏิบติังานและข่าวสารของบริษทัฯ  

- ระบบการต ิตาม (Monitoring Activities) 

มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน  ครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การ
ปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอยา่งมี
นยัส าคญั เพ่ือรีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบหรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากน้ี ในส่วนของการประเมินการควบคุม
ภายในดา้นบญัชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
เป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี ซ่ึงผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นท่ี
เป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

12. รา การระหว า ก ั   

12.1 รา การระหว า ก ักบับ คคล ี  า มคีวาม ั แ ้   ปี 2560 

ในปี 2560 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อ

หุน้หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นไปโดยทางการคา้ปกติ ดงัน้ี 
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ค า  ิบา ตวั    

 

บริ ั    ะ บี   

TRUBB = บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

บริ ั      

THAITEX = บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จ ากดั (TRUBB ถือหุน้ 99.99%) 

LS = บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (TRUBB ถือหุน้ 56.16%)  

TRLP = บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั (TRUBB ถือหุน้ 99.99%) 

WFX = บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (TRUBB ถือหุน้ 98.4%) 

 

บริ ั ร วม  

WSB = บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั (TRLP ถือหุน้ 48.43%) 
 

บริ ั  ี  กี  ว ้  ก ั 

SDR = บริษทั สวนยางสอยดาว จ ากดั 

PHOENIX = บริษทั ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดกัส์ จ ากดั 
 

บ คคล ี  กี  ว ้  ก ั 

คุณประกิต วรประทีป  =   บุตรตามกฎหมายของรองประธานกรรมการ กรรมการของบริษทัยอ่ย 

       และ ผูถื้อหุน้ของบริษทั  
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(1) รายการซ้ือ-ขายระหวา่งกนัท่ีเก่ียวกบัการคา้ปกติ 

    และความ ัม  ั   ลกั ณะรา การ มูลค า 
(ล้า บา ) 

ความ  า ป็ และ ม หต  มผล 

LS (TRUBB ถือหุน้อยู ่
56.16%) 

TRUBB ขายน ้ ายางขน้ให ้
LS  เพื่อใชผ้ลิตท่ีนอน
และหมอนยางพารา 

33  - LS ซ้ือน ้ ายางขน้จาก TRUBB เพราะน ้ ายางขน้
ไดคุ้ณภาพ  

-  TRUBB คิดราคาเดียวกบัท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้ราย
อ่ืน (ราคาตลาด) 

LS (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ใน 
TRUBB 19% และถือหุน้ใน 
LS 37.17%) 

THAITEX ขายน ้ ายางขน้
ให ้LS  เพื่อใชผ้ลิตท่ีนอน
และหมอนยางพารา 

261 -  LS ซ้ือน ้ ายางขน้จาก THAITEX เพราะน ้ ายาง
ขน้ไดคุ้ณภาพและเป็นบริษทัในเครือของ 
TRUBB  

-  THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้
รายอ่ืน (ราคาตลาด) 

WSB (บริษทัยอ่ย 99.99%ของ 
TRUBB ถือหุน้อยู ่48.43%)  

TRUBB ซ้ือน ้ ายางพารา
สดจาก WSB เพื่อใชผ้ลิต
น ้ ายางขน้ 

0.2 - สวนยาง WSB และโรงงาน TRUBB ตั้งอยูใ่น
ภาคตะวนัออกเหมือนกนั จึงมีความสะดวกใน
การจดัซ้ือและประหยดัค่าขนส่ง 

- TRUBB คิดราคาเดียวกบัท่ีซ้ือจากสวนยางอ่ืน
ในภาคเดียวกนั (ราคาตลาด) 

WSB (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้
ใน TRUBB 21.18% และถือ
หุน้ใน WSB 18.21%) 

THAITEX ซ้ือน ้ า
ยางพาราสดจาก WSB 
เพ่ือใชผ้ลิตน ้ ายางขน้ 

11.8 - สวนยาง WSB และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่
ในภาคตะวนัออกเหมือนกนั จึงมีความสะดวก
ในการจดัซ้ือและประหยดัค่าขนส่ง 

- THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีซ้ือจากสวนยาง
อ่ืนในภาคเดียวกนั (ราคาตลาด) 

SDR (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้
ใน TRUBB 35.39%และถือ
หุน้ใน SDR 80.42%) 
 

THAITEX ซ้ือน ้ า
ยางพาราสดจาก SDR เพื่อ
ใชผ้ลิตน ้ ายางขน้ 
 

14.29 - สวนยาง SDR และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่
ในภาคตะวนัออกเหมือนกนั จึงมีความสะดวก
ในการจดัซ้ือและประหยดัค่าขนส่ง 

- THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีซ้ือจากสวนยาง
อ่ืนในภาคเดียวกนั (ราคาตลาด) 

PHOENIX (กรรมการใน
บริษทั PHOENIX เป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของ 
TRUBB) 

TRUBB ขายน ้ ายางขน้ให ้
PHOENIX  เพื่อใชผ้ลิตถุง
มือยาง 

48.39 - PHOENIX ซ้ือน ้ ายางขน้จาก TRUBB เพราะ
น ้ ายางขน้ไดคุ้ณภาพ  

-  TRUBB คิดราคาเดียวกบัท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้ราย
อ่ืน (ราคาตลาด) 

PHOENIX (กรรมการใน
บริษทั PHOENIX เป็น
ผูบ้ริหารของ WFX) 

WFX ขายสารเคมีให ้
PHOENIX  เพื่อใชผ้ลิตถุง
มือยาง 

0.99 - PHOENIX ซ้ือสารเคมีจาก WFX เพราะ WFX 
มีความสามารถในการต่อรองราคากบั Supplier 
และการน าเขา้สารเคมี จึงไดส้ารเคมีในราคาต ่า 

-  WFX คิดราคาตน้ทุน 
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(2) รายการใหบ้ริการระหวา่งกนั 

    และความ ัม  ั   ลกั ณะรา การ มูลค า 
(ล้า บา ) 

ความ  า ป็ และ ม หต  มผล 

PHOENIX (กรรมการใน
บริษทั PHOENIX เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการของ 
TRUBB) 

เช่าท่ีดิน และอาคาร
โรงงานถุงมือของ 
TRUBB 

1.02 - TRUBB มีท่ีดินและอาคารโรงงานถุงมือ ซ่ึง
เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน คิดคา่เช่าเดือนละ 
85,000 บาท ระยะเวลาเช่า 14 ปี สญัญาเช่า
หมดอาย ุมกราคม 2574 

PHOENIX (กรรมการใน
บริษทั PHOENIX เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการของ 
TRUBB) 

เช่าเคร่ืองจกัรโรงงานถุง
มือของ TRUBB 

1.2 - TRUBB มีเคร่ืองจกัรโรงงานถุงมือ ซ่ึงเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน คิดค่าเช่าเดือนละ 
100,000 บาท ระยะเวลาเช่า 4 ปี สญัญาเช่า
หมดอาย ุมกราคม 2564 

คุณประกิต วรประทีป  
(ถือหุน้ใน TRUBB 4.99%) 

เช่าท่ีดินจากคุณประกิต 
วรประทีป เพื่อเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นบางส่วนของ 
THAITEX 

0.1 - โรงงาน THAITEX ท่ีระยองไม่มีพ้ืนท่ีเก็บ
รักษาทรัพยสิ์นบางส่วน จากการเลิกโรงงาน 
THAITEX ท่ีจนัทบุรี ค่าเช่าเดือนละ 8,800 
บาท ระยะเวลาเช่า  3 ปี สญัญาเช่าหมดอายุ
มิถุนายน 2561 และ THAITEX ขอเลิกสญัญา
เช่าในเดือนธนัวาคม 2560 

 

 

นโยบายในการก าหนดราคาของรายการระหวา่งกนั 

รายละเอียดนโยบายอยูใ่นหมายเหตุงบการเงิน ขอ้ท่ี 4 รายการส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน

รายงานงบการเงินประจ า ปี 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

12.2 ความ  า ป็ และความ ม หต  มผล   รา การ 

บริษทัไดอ้ธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรองรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

12.3  โ บา หร  แ วโ ้มการ  ารา การระหว า ก ั    าคต 

บริษทัไม่มีนโยบายการท ารายการใหม่ แต่ถา้จ าเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ส่วน

รายการในปี 2560 ก็ยงัคงมีต่อเน่ืองในปี 2561 ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบั THAITEX จะเปล่ียนเป็นมีรายการกบั TRUBB 

ในปี 2561 เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างบริษทัโดยการโอนกิจการทั้งหมด 
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  ว  ี  3 

ฐา ะการ   ิและผลการ  า  ิ  า  
13.  ้ มูล า การ   ิ ี   าคญั 

13.1  ร ป บการ   ิ 

 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 190,166,606          127,190,727        43,551,259           690,576                

ลูกหน้ีการคา้ 5, 8 971,286,489          942,665,007        825,467,156         381,784,389         

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 9 107,748,702          103,620,824        98,850,694           35,826,158           

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                             -                           1,447,203,000      1,390,303,000      

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                             16,793,406          -  13,485,590           

สินคา้คงเหลือ 10 1,306,336,097       1,098,140,070     907,405,705         120,764,173         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16 -                             34,310,904          -                            6,826,000             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 83,062,900            85,265,587          61,595,877           24,397,540           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,658,600,794       2,407,986,525     3,384,073,691      1,974,077,426      

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10,000,000            -                           -                            -                            

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 32,304,199            31,808,611          -                            -                            

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 12 -                             -                           1,929,960,080      1,893,670,467      

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 7 100,000,000          -                           100,000,000         -                            

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -                             400,000               -                            400,000                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 557,950,000          549,060,000        120,450,000         123,090,000         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 3,343,089,354       3,318,133,375     1,145,343,208      267,835,146         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 5,245,837              1,787,792            494,340                659,120                

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 18 193,157,504          192,444,240        6,270,000             6,270,000             

ตน้ทนุการพฒันาสวนยาง 20 877,436,529          851,210,212        -                            -                            

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 165,229,088          137,616,820        159,391,949         72,972,266           

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 19 36,548,648            45,000,000          -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 19,421,830            24,543,747          -                            4,296,938             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,636,717              10,142,929          1,670,363             791,429                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,349,019,706       5,162,147,726     3,463,579,940      2,369,985,366      

รวมสินทรัพย์ 8,007,620,500       7,570,134,251     6,847,653,631      4,344,062,792      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 3,402,760,800       3,449,148,862     2,907,325,052      863,207,402         

เจา้หน้ีการคา้ 5, 23 204,762,741          182,529,457        46,945,063           512,766,125         

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 24 154,780,248          145,561,360        50,379,848           20,545,655           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 22 8,000,000              8,000,000            32,000,000           1,349,300,000      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 108,750,000          65,000,000          58,750,000           12,000,000           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 74,804,624            64,410,104          73,159,703           9,078,327             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,055,438            46,664,175          29,740,989           1,483,155             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,211,468              9,274,318            -                            -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,324,277              4,844,061            3,170,942             1,510,954             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,044,449,596       3,975,432,337     3,201,471,597      2,769,891,618      

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 1,123,750,000       1,010,000,000     898,750,000         255,000,000         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22 90,642,695            86,934,525          86,827,194           12,973,549           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 67,169,168            62,143,622          49,068,594           7,584,064             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 239,531,642          219,198,462        62,977,910           -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,000,000              3,000,000            -                            -                            

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,524,093,505       1,381,276,609     1,097,623,698      275,557,613         

รวมหนี้สิน 5,568,543,101       5,356,708,946     4,299,095,295      3,045,449,231      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 26 1,881,479,688       749,607,657        1,881,479,688      749,607,657         

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 26 1,685,079,688       681,479,688        1,685,079,688      681,479,688         

ส่วนเกินทนุ

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 26 342,170,431          342,170,431        342,170,431         342,170,431         

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3, 27 (1,003,600,000)      -                           (397,599,771)        -                            

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ส ารองตามกฎหมาย 27 135,555,246          123,676,011        58,650,000           58,650,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (242,494,785)         (439,021,914)       307,559,235         52,862,614           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 27 1,300,735,197       1,317,086,931     552,698,753         163,450,828         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 2,217,445,777       2,025,391,147     2,548,558,336      1,298,613,561      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 221,631,622          188,034,158        -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,439,077,399       2,213,425,305     2,548,558,336      1,298,613,561      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,007,620,500       7,570,134,251     6,847,653,631      4,344,062,792      

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



 

70 
 

 

 
 
 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 37 9,427,156,914     7,735,986,523     2,854,756,123     2,142,620,185     
รายไดอ่ื้น 29 40,981,860          117,074,400        300,761,841        113,363,618        
รวมรายได้ 9,468,138,774     7,853,060,923     3,155,517,964     2,255,983,803     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 10 8,401,275,633     7,115,822,216     2,701,864,281     2,033,646,245     
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 30 332,388,848        332,765,948        52,517,253          36,709,220          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31 323,041,932        325,804,556        48,222,842          64,919,899          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 32 8,365,595             24,277,184          2,887,140             3,948,299             
ตน้ทุนทางการเงิน 35 174,873,169        154,179,547        99,946,905          97,826,705          
รวมค่าใช้จ่าย 9,239,945,177     7,952,849,451     2,905,438,421     2,237,050,368     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 441,572                (650,876)               -                              -                              
รวม 441,572                (650,876)               -                              -                              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 228,635,169        (100,439,404)       250,079,543        18,933,435          
ภาษีเงินได้ 36 (34,259,858)         (42,027,795)         (3,653,781)           (8,136,553)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194,375,311        (142,467,199)       246,425,762        10,796,882          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (789,495)               (7,464,454)           -                              -                              
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 54,016                  226,897                -                              -                              
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (735,479)               (7,237,557)           -                              -                              
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลก าไรจากการตีมลูค่าสินทรัพยใ์หม่ 15 60,670,000          882,478,862        -                              79,878,081          
กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ส่วนท่ีโอนไป
   เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 -                              (15,208,410)         -                              -                              
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 25 (802,288)               -                              (101,234)               -                              
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทุน 21 (12,050,894)         (173,521,064)       20,247                  (15,975,616)         
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 47,816,818          693,749,388        (80,987)                 63,902,465          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิได้ 47,081,339          686,511,831        (80,987)                 63,902,465          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 241,456,650        544,044,632        246,344,775        74,699,347          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,406,056        (168,083,275)       246,425,762        10,796,882          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13 49,969,255          25,616,076          -                              -                              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194,375,311        (142,467,199)       246,425,762        10,796,882          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          192,054,630          516,037,054          246,344,775            74,699,347 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13 49,402,020          28,007,578          -                              -                              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 241,456,650        544,044,632        246,344,775        74,699,347          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 38
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.21                       (0.25)                      0.36                       0.02                       

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม



 
 
 
 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ยงัไมไ่ด้ การ จากการ สดัส่วน ส่วนแบ่งก าไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม จดัสรร แปลงค่า ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มลูค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 681,479,688             342,170,431            121,136,453                (319,733,634)        (755,865)                694,869,722              (11,412,912)              1,600,210                 684,301,155             1,509,354,093       165,634,728          1,674,988,821       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่ายในบริษทัยอ่ย -                                   -                                  -                                     -                               -                               -                                    -                                   -                                  -                                   -                                (5,608,148)             (5,608,148)             

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                   -                                  -                                     -                               -                               -                                    -                                   -                                  -                                   -                                (5,608,148)             (5,608,148)             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                                   -                                  -                                     (168,083,275)        -                               -                                    -                                   -                                  -                                   (168,083,275)         25,616,076            (142,467,199)         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                   -                                  -                                     -                               (4,237,908)             688,131,340              -                                   226,897                     684,120,329             684,120,329           2,391,502               686,511,831          

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                   -                                  -                                     (168,083,275)        (4,237,908)             688,131,340              -                                   226,897                     684,120,329             516,037,054           28,007,578            544,044,632          

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย -                                   -                                  2,539,558                    (2,539,558)             -                               -                                    -                                   -                                  -                                   -                                -                                -                                

โอนไปก าไรสะสม -                                   -                                  -                                     51,334,553            -                               (51,334,553)               -                                   -                                  (51,334,553)              -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 681,479,688             342,170,431            123,676,011                (439,021,914)        (4,993,773)             1,331,666,509           (11,412,912)              1,827,107                 1,317,086,931          2,025,391,147       188,034,158          2,213,425,305       

(บาท)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิรวม 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างจาก ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การรวมธุรกิจ ยงัไมไ่ด้ การ จากการ สดัส่วน (ขาดทุน) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ภายใตก้าร ทุนส ารองตาม จดัสรร แปลงค่า ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูค่าหุน้ ควบคุมเดียวกนั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 681,479,688          342,170,431    -                                 123,676,011     (439,021,914)    (4,993,773)           1,331,666,509     (11,412,912)         1,827,107             1,317,086,931         2,025,391,147      188,034,158       2,213,425,305      

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพ่ิมหุน้สามญั 26 1,003,600,000       -                          -                                 -                          -                           -                             -                              -                             -                              -                                  1,003,600,000      9,962,041            1,013,562,041      

เงินปันผลจ่ายในบริษทัยอ่ย -                                -                          -                                 -                          -                           -                             -                              -                             -                              -                                  -                               (25,766,597)        (25,766,597)          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,600,000       -                          -                                 -                          -                           -                             -                              -                             -                              -                                  1,003,600,000      (15,804,556)        987,795,444         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                                -                          -                                 -                          144,406,056     -                             -                              -                             -                              -                                  144,406,056         49,969,255         194,375,311         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                -                          -                                 -                          (647,686)            (253,323)              48,495,567           -                             54,016                   48,296,260              47,648,574           (567,235)              47,081,339           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                -                          -                                 -                          143,758,370     (253,323)              48,495,567           -                             54,016                   48,296,260              192,054,630         49,402,020         241,456,650         

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย -                                -                          -                                 11,879,235       (11,879,235)      -                             -                              -                             -                              -                                  -                               -                             -                               

โอนไปก าไรสะสม -                                -                          -                                 -                          64,647,994       -                             (64,647,994)          -                             -                              (64,647,994)             -                               -                             -                               

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                                -                          (1,003,600,000)       -                          -                           -                             -                              -                             -                              -                                  (1,003,600,000)    -                             (1,003,600,000)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,685,079,688       342,170,431    (1,003,600,000)       135,555,246     (242,494,785)    (5,247,096)           1,315,514,082     (11,412,912)         1,881,123             1,300,735,197         2,217,445,777      221,631,622       2,439,077,399      

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม ยงัไมไ่ด้ ส่วนเกินทุนจากการ ผูถื้อหุน้
ช าระแลว้ มลูค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 681,479,688                    342,170,431                   58,650,000                           33,827,153                   107,786,942                 1,223,914,214             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                                          -                                         -                                              10,796,882                   -                                      10,796,882                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                                          -                                         -                                              -                                      63,902,465                   63,902,465                   
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                          -                                         -                                              10,796,882                   63,902,465                   74,699,347                   

โอนไปก าไรสะสม -                                          -                                         -                                              8,238,579                     (8,238,579)                    -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 681,479,688                    342,170,431                   58,650,000                           52,862,614                   163,450,828                 1,298,613,561             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนต่าง รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ทุนส ารองตาม ยงัไมไ่ด้ ส่วนเกินทุนจากการ ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 681,479,688                342,170,431             -                                          58,650,000                   52,862,614                 163,450,828                1,298,613,561            

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

เพ่ิมหุน้สามญั 26 1,003,600,000            -                                   -                                          -                                      -                                     -                                     1,003,600,000            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,600,000            -                                   -                                          -                                      -                                     -                                     1,003,600,000            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                                     -                                   -                                          -                                      246,425,762               -                                     246,425,762               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                                     -                                   -                                          -                                      (80,987)                        -                                     (80,987)                        
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                     -                                   -                                          -                                      246,344,775               -                                     246,344,775               

โอนไปก าไรสะสม -                                     -                                   -                                          -                                      8,351,846                    (8,351,846)                   -                                     
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                                     -                                   (397,599,771)                   -                                      -                                397,599,771                -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,685,079,688            342,170,431             (397,599,771)                   58,650,000                   307,559,235               552,698,753                2,548,558,336            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)



 
 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194,375,311      (142,467,199)        246,425,762        10,796,882           

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 34,259,858        42,027,795            3,653,781            8,136,553             

ตน้ทุนทางการเงิน 174,873,169      154,179,547         99,946,905          97,826,705           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 211,021,210      185,538,325         16,557,133          18,477,956           

ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนพฒันาสวนยาง 14,750,764        6,733,358              -                             -                              

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                            (12,017,205)          -                             3,823,700             

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (953,340)             (319,142)                (107,503)              (156,290)               

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 1,605,815           2,598,071              -                             (500)                       

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (8,890,000)         (42,484,410)          2,640,000            (42,516,000)         

ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 4,473,236           -                               -                             

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,371,770        (29,863,368)          10,930                  (100,000)               

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 552,704              3,511,757              -                             -                              

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (6,184,641)         -                               -                             -                              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 5,866,598           6,956,449              1,154,572            1,521,472             

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

     สุทธิจากภาษีเงินได้ (441,572)             650,876                 -                             -                              

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 273,981              12,147,052            -                             2,906,719             

เงินปันผลรับ -                            -                               (231,970,981)      (7,185,502)            

ดอกเบ้ียรับ (692,382)             (1,764,710)             (55,872,806)         (54,550,313)         

636,262,481      185,427,196         82,437,793          38,981,382           

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (25,493,534)       (116,196,824)        (142,588,605)      30,776,188           

สินคา้คงเหลือ (212,669,263)     (47,065,215)          (206,538,293)      31,117,476           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,741,225           (6,588,424)             (1,655,534)           12,700,973           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,506,212           (795,604)                3,915,084            2,489,529             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 37,790,155        122,995,900         191,235,432        106,157,421        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,842,616        (4,273,030)             3,258,459            (398,560)               

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 480,216              (2,642,029)             925,026                (301,077)               

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลผระโยชนพ์นกังาน (1,643,340)         (4,353,316)             (94,200)                 (1,757,900)            

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 475,816,768      126,508,654         (69,104,838)         219,765,432        

ภาษีเงินไดรั้บ 13,365,221        5,267,658              -                             -                              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (62,169,974)       (51,862,146)          (16,257,688)         (13,950,974)         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 427,012,015      79,914,166            (85,362,526)         205,814,458        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 698,809              1,622,915              27,882,554          54,511,045           

เงินปันผลรับ -                            535,600                 14,371,005          7,185,503             

เงินสดรับจากการคืนทุนบริษทัยอ่ย -                            -                               890,293                -                              

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (10,000,000)       -                               -                             -                              

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                               (74,600,000)         (295,150,000)       

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                               17,700,000          203,397,000        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 15,582,591        (3,275,718)             13,885,590          (2,475,717)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (187,665,604)     (425,830,086)        (5,465,105)           (8,019,843)            

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 92,906,444        429,351,817         5,607                    100,000                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 40,018,533        -                               6,826,000            -                              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (4,243,885)         (1,603,929)             -                             (823,900)               

ตน้ทุนการพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน (26,767,188)       (33,343,117)          -                             -                              

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ -                            -                               9,976,593            -                              

เงินสดจ่ายซ้ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (100,000,000)     -                               (100,000,000)      -                              

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (179,470,300)     (32,542,518)          (88,527,463)         (41,275,912)         
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

    สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (46,388,062)       (764,455,359)        162,356,650        (264,878,249)       

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (70,669,278)       (63,579,384)          (9,276,156)           (8,589,036)            

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                               296,227,460        378,500,000        

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (20,000,000)          (124,600,000)      (445,450,000)       

รับเงินกูย้ืมระยะยาว 230,000,000      1,085,000,000      -                             270,000,000        

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (72,500,000)       (95,400,000)          (12,000,000)         (3,000,000)            

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (25,766,597)       (5,608,148)             -                             -                              

จ่ายดอกเบ้ีย (192,052,689)     (170,497,030)        (94,160,905)         (97,734,765)         

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (6,399,715)         (6,798,538)             (1,796,377)           (611,947)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (183,776,341)     (41,338,459)          216,750,672        (171,763,997)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (789,495)             (7,464,454)             -                             -                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 62,975,879        (1,431,265)             42,860,683          (7,225,451)            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                            (9)                             -                             -                              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 62,975,879        (1,431,274)             42,860,683          (7,225,451)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 127,190,727      128,622,001         690,576                7,916,027             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 190,166,606      127,190,727         43,551,259          690,576                

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

  สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและเช่าซ้ือ 84,771,968        1,432,211              2,687,248            -                              

  เงินปันผลรับของบริษทัยอ่ยท่ีหกักลบกบัเงินกูข้องบริษทั -                            -                               217,599,976        -                              

  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 8,451,352           -                               -                             -                              

  การออกหุน้ใหมเ่พ่ือเป็นส่ิงตอบแทนในการโอนกิจการ 1,003,600,000   -                               1,003,600,000    -                              
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14. การว ิคราะห และค า  ิบา    ฝ า   ัการ                                                                                    

    14.1  า รวมการ  า  ิ  า  

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) (TRUBB) ในปี 2560 มีผลก าไร 194.38 ลา้นบาท มีผลก าไรเพ่ิมข้ึน  336.84  ลา้นบาท จากการปรับตวั

เพ่ิมข้ึนของราคายางพาราในช่วงตน้ปี แมว้า่ในช่วงระหวา่งปี 2560 ราคาจะมีความผนัผวนอยา่งมาก แต่เม่ือ

เปรียบเทียบราคาน ้ ายางสดเฉล่ียทั้งปีของ ปี 2559 และ 2560 ราคายางนั้นปรับตวัเพ่ิมข้ึน 14% จาก 50.03 บาทต่อ

กิโลกรัมในปี 2559 เป็น 57.12 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2560 (ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัยาง) 

      14.2 ผลการ  า  ิ  า และความ ามาร   การ  าก า ร 

              ส าหรับงบการเงินปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 9,427.16 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 1,691.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.86  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีราคายางพาราปรับตวัข้ึน ท าใหบ้ริษทั

ฯมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ส าหรับตน้ทุนขายและบริการ 8,401.28  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,285.45 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 

2559 คิดเป็นร้อยละ 18.06 เป็นผลมาจากตน้ทุนราคายางท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจมีการแกไ้ขคุณภาพการผลิตของ

กลุ่มผลิตภณัฑย์าง ใหส้ามารถผลิตไดป้ริมาณและคุณภาพท่ีดีข้ึน แต่ราคาวตัถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับ

ราคาสูงข้ึน จึงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน 

กลุ่มธุรกิจไดแ้บ่งสายงานการผลิตและบริหารออกเป็นกลุ่มดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มธุรกิจน ้ ายางขน้และน ้ ายางแปรรูป ผลประกอบการในปี 2560 มีก าไรก่อนภาษี 155 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 262 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากราคายางท่ีปรับตวัข้ึนจากปีท่ีแลว้ โดยก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 6 

% เป็น 10 % มาจากราคาขายท่ีสูงข้ึน และตน้ทุนต่อหน่วยลดลง เพราะมีการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจได้

เพ่ิมเติมในส่วนของก าลงัการผลิต และแท็งคเ์ก็บน ้ ายางขน้ตั้งแตป่ลายปี 2559 ส่งผลใหท้างกลุ่มธุรกิจมีแท็งค์

เก็บน ้ ายางขน้มากข้ึน เพื่อรองรับตามความตอ้งการและผลผลิตในอนาคต ซ่ึงเม่ือปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมท าให้

กลุ่มธุรกิจมีผลพลอยไดจ้ากการผลิตเพ่ิมข้ึน ท าใหมี้ปริมาณขายสกิมท่ีเพ่ิมข้ึน 1,415 ตนั เม่ือเทียบกบัท่ีท่ีผา่น

มา 

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากยาง ผลประกอบการในปี 2560 มีก าไรก่อนภาษี  134 ลา้นบาท ก าไร

เพ่ิมข้ึน 77 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เน่ืองจากการปรับปรุงระบบและขยายโรงงานของธุรกิจหมอนและท่ี

นอนเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิต ซ่ึงหลงัจากระบบใหม่เร่ิมท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพในไตรมาสท่ี 3 ส่งผลใหมี้

ปริมาณสินคา้ขายไดเ้พ่ิมข้ึน มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน 649 ลา้นบาท โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากยางมี

ฐานลกูคา้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะลูกคา้จากประเทศจีน และจะมีการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองไปอีก 

เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
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กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 63 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 

21 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน ้ายางสด

ท่ีมีความผนัผวนอยา่งมาก และราคายางพาราอยูใ่นระดบัต ่า และกลุ่มธุรกิจยงัคงมีค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงไม่ผนั

ผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ทั้งน้ียงัมีค่าดอ้ยค่าอาคารท่ีทางกลุ่มธุรกิจตอ้งรับภาระไว ้ ซ่ึงท าใหก้ลุ่ม

ธุรกิจขาดทุน อยา่งไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวนยางพาราส่งผลใหผ้ลประกอบการโดยรวม

ของกลุ่มบริษทัดีข้ึน 

 

     14.3 ความ ามาร   การบริหาร รั    ิ   

                 (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย ์

                              - สินทรัพยห์มนุเวยีน   อยูท่ี่ 2,659 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 251 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 10 เกิดจากรายการ

หลกัท่ีส าคญั คือ ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 28 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 210 ลา้นบาท และเงินสดเพ่ิมข้ึน 

63 ลา้นบาท เพราะมีค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ล่วงหนา้ ท าใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้งินหมุนเวยีนในสินคา้คงเหลือ และมี

การส ารองเงินไวส้ าหรับซ้ือน ้ ายางสดในช่วงระหวา่งการจดจ านองใหม่กบัธนาคาร (หลงัปรับโครงสร้าง

กิจการโดยการโอนกิจการทั้งหมด) และลดลงจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถือไวเ้พ่ือขายไปในระหวา่งปี 2560 

                               - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน อยูท่ี่ 5,349 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 187 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนในเงิน

ลงทุนระยะยาวอ่ืน 100 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกบัการยางแห่งประเทศไทย และบริษทั

อ่ืนในธุรกิจยางพารา ในการจดัตั้งบริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั เพ่ือก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนการ

สร้างเสถียรภาพราคายาง ตน้ทุนพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน 26 ลา้นบาท จากการลงทุนปลูกสวนยางพารา และ

ท่ีดินอาคารอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ านวน 25 ลา้นบาท เพราะปรับปรุงระบบและขยายโรงงานเพ่ือเพ่ิมก าลงัการ

ผลิตของธุรกิจหมอนและท่ีนอน 

                        (2) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

               สินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ดแ้สดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงและไม่มีรายการใดท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่จะท าใหด้อ้ยค่าหรือไม่

ไดรั้บคืนซ่ึงหากมีการดอ้ยค่า ทางบริษทัก็ไดต้ั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไวแ้ลว้ เพื่อใหคุ้ณภาพสินทรัพย์

สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงตามราคาตลาด และใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

                  (3) ลูกหน้ีการคา้  

   ลูกหน้ีการคา้ มีจ านวนรวม 1,105 ลา้นบาท เม่ือหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ ลูกหน้ีการคา้สุทธิ

อยูท่ี่จ  านวน 971 ลา้นบาท ในปี 2560 ลูกหน้ีการคา้มียอดเพ่ิมสูงข้ึน 28 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

เน่ืองจากในกลุ่มธุรกิจน ้ ายางขน้และผลิตภณัฑย์างพารามีปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน และราคายางพาราเฉล่ียของปี 

2560 สูงข้ึนกวา่ปี 2559  
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                - ส่วนท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวค้รบแลว้ จ านวน 133 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  12 ของลูกหน้ี

การคา้รวม   ซ่ึงในปี 2560 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน  

          (4) สินคา้คงเหลือ  

สินคา้คงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงแลว้อยูท่ี่จ  านวน 1,306 ลา้นบาท สินคา้

คงเหลือมียอดเพ่ิมสูงข้ึน 208 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากในกลุ่มธุรกิจน ้ ายางขน้ในปี 2560ไดมี้

การลงทุนสร้างแท็งคเ์พ่ิมเพ่ือใหส้ามารถเก็บสินคา้ส าหรับค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้จากลูกคา้ได ้ และเพ่ือสามารถ

เก็บน ้ ายางในช่วงปิดกรีดใหเ้พียงพอกบัค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ โดยสามารถเก็บน ้ ายางไดเ้พ่ิมข้ึน 14,500 ตนั 

14.4   า คล   และความ  ี         ิ     

          (1) แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  

                     - การเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีมาและใชไ้ปจากการด าเนินงาน ปี 2560 เงินสดสุทธิท่ี

ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 427 ลา้นบาท เพราะกระแสเงินสดท่ีไดม้าในสินคา้คงเหลือลดลงรวม 

213 ลา้นบาท   เป็นผลจากปริมาณขายท่ีสูงข้ึนจากปีก่อน   

                               - ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   บริษทัใชโ้ครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหน้ีสิน โดย

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2560 อยูท่ี่ 2.28 เท่า ลดลงจาก 2.42 เท่าในปีก่อน  ในปี 2560 ยอด

เงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการเบิกวงเงินกูร้ะยะยาวมาขยายโรงงานหมอนและท่ีนอนยางพารา และ

โรงงานน ้ ายางขน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย  

                                - การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั   ปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั

ใหญ่ เพ่ิมข้ึน 193 ลา้นบาท เกิดจากขาดทุนสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 145 ลา้นบาท และ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 48 ลา้นบาท   

                         (2) รายจ่ายลงทุน  

                              ในดา้นกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปสุทธิ 184 ลา้นบาท 

รายการใหญ่เป็นเงินสดใชไ้ปในการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 192 ลา้นบาท 

เป็นการลงทุนเพ่ิมในการขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจหมอนและท่ีนอนยางพารา  ลงทุนใน บริษทั ร่วมทุน

ยางพาราไทย จ ากดั ตามขอ้ตกลงร่วมกบัการยางแห่งประเทศไทย และบริษทัอ่ืนในธุรกิจยางพารา และ

ตน้ทุนพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน 27 ลา้นบาท  เน่ืองจากยงัตอ้งมีการลงทุนบ ารุงรักษาตน้ยางพาราบางส่วน   

โดยการลงทุนในส่วนตน้ทุนพฒันาสวนยางเร่ิมมีจ านวนนอ้ยลง    

                              ในขณะท่ีมีการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 93 ลา้นบาท จากการขายแท็งคเ์ก็บน ้ ายาง

ขน้ท่ีสร้างใหม่และเช่ากลบั และมีเงินสดจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 40 ลา้นบาท   เพื่อลด

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน      
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                        (3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง  

                              เน่ืองจากยอดขายของน ้ ายางขน้เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของ

ธุรกิจน ้ ายางขน้จะแปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดงันั้น ปริมาณการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนไม่เท่ากนัตลอดทั้งปี 

จะใชเ้งินทุนหมุนเวยีนมากในช่วงส้ินปี และใชเ้งินทุนหมุนเวยีนนอ้ยในช่วงไตรมาส 2  ถึงแมว้า่ราคายาง

ในช่วงปลายปี 2560 จะสูงข้ึนแตบ่ริษทัยงัคงมีวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน  

      14.5 ปั   ั ี  ะมผีลต  การ  า   ิ า     าคต    

      (1)  อุปสงคแ์ละราคายางพารา เน่ืองจากกลุ่มบริษทัประกอบกิจการธุรกิจยางพาราครบวงจร 

ดงันั้นหากความตอ้งการใชย้างพาราเพ่ิมข้ึนในอนาคต ก็จะส่งผลใหร้าคายางสูงข้ึน และ ท าใหก้ารใชก้ าลงั

การผลิตและการขาย รวมถึงการท าก าไรดีข้ึน  

(2) กลไกการแทรกแซงราคายางของรัฐบาล จากการท่ีรัฐบาลมีแนวคิดท่ีวา่ หากราคายางตกต ่า จะ

ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของเกษตรกร รัฐบาลจึงตอ้งการใหร้าคายางสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึง โดยจะมี

มาตรการต่างๆ ท่ีออกมาเพ่ือแทรกแซงใหร้าคายางสูงข้ึนจนถึงเป้าหมาย แต่หากมาตรการท่ีออกมาเป็น

มาตรการท่ีตลาดไม่ไดค้าดมาก่อน จะมีผลกระทบต่อราคายาง และต่อผลประกอบการของบริษทั  

(3) สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากวตัถุดิบยางพาราไดม้าจากสวนยาง ซ่ึงการท่ีจะกรีดยางไดน้ั้น สภาพ

ภูมิอากาศเป็นตวัก าหนดอยูส่่วนหน่ึง เช่น หากเกิดภาวะแลง้ผิดปกติในบริเวณท่ีปลูกสวยยาง ก็จะไม่

สามารถกรีดน ้ ายางจากตน้ยางได ้ หรือหากมีฝกตกถ่ี ก็จะท าใหจ้ านวนคร้ังในการออกกรีดยางนอ้ยลง 

เน่ืองจากน ้ ายางจะถูกชะไปกบัฝน ไม่ไดผ้ลผลิต  

(4) ราคาน ้ ามนั แมว้่าราคายางจะไม่ผนัแปรโดยตรงกบัราคาน ้ ามนั แต่ก็มีผลกระทบบา้งในทางออ้ม  
เน่ืองจากยางสงัเคราะห์ผลิตข้ึนมาจากสารปิโตรเคมีท่ีไดจ้ากน ้ ามนั ดงันั้น ราคาน ้ ามนัจะเป็นตวัก าหนดราคายาง
สงัเคราะห์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์ชท้ดแทนยางพารา 
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เอกสารแนบ 2

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย

                   รายช่ือบริษทั

รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7

นายวรเทพ             วงศาสุทธิกลุ X / /

นายไพบลูย ์           วรประทีป / /

นายปรัชญน์นท ์     เตม็ฤทธิกลุชยั / /

นายวนัชยั               ศรีหิรัญรัศมี / /  /  /

นายประวิทย ์          วรประทีป // //  / //  /

นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ // //  //  

นายภทัรพล             วงศาสุทธิกลุ // //  //  / /

นายประกิต              วรประทีป /  //  

นายโกวิท                 วงศาสุทธิกลุ /  //  /

นายไพฑูรย ์            วงศาสุทธิกลุ

นายณฐั                    วงศาสุทธิกลุ //  

นายพสิษฐพ์ล          เตม็ฤทธิกลุชยั /  //  /

นางปทมุพร             ตรีวิศวเวทย์ //

นางรัตนา                เตชะพนัธง์าม       /

นายทิวตัถ ์               ศิริชยัเทวินทร์ //  

นายไตรวิทย ์           ไชยนาพงศ์ /

นายอดิสร                 ยิ้มแยม้* /

นายพรชยั   จินดาอุดมเศรษฐ*์* /

นายสมรักษ ์           มณีกร      /

Daw Nan Yin      /

Kaw Taung (a) Thet Naing Soe      /

นายนิคม                 กนกภยัพิพฒัน์      /

Ma Kao Yi      /

Prasoet Leelbanyong /

นายเจริญรัตน์       พยคัฆพ์งษ์      /

หมายเหตุ   / = กรรมการ     X= ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร

*นายอดิสร ยิ้มแยม้ ลาออกจากต าแหน่ง 15/11/2560  **นายพรชยั จินดาอุดมเศรษฐ ์เร่ิมรับต าแหน่งเดือนมกราคม 2561

บริษทัย่อย:

1.บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซก์รุ๊ป จ  ากดั

2.บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ  ากดั (มหาชน) 5.บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ  ากดั

3.บริษทั ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ  ากดั 6.บริษทั เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์ จ  ากดั

4.บริษทั แอโกรเวลท ์จ  ากดั 7. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited 

       บริษทัย่อย

เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 

















บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 190,166,606       127,190,727     43,551,259        690,576             

ลูกหน้ีการคา้ 5, 8 971,286,489       942,665,007     825,467,156      381,784,389      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 9 107,748,702       103,620,824     98,850,694        35,826,158        

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                        1,447,203,000   1,390,303,000   

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                          16,793,406       -  13,485,590        

สินคา้คงเหลือ 10 1,306,336,097    1,098,140,070  907,405,705      120,764,173      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16 -                          34,310,904       -                         6,826,000          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 83,062,900         85,265,587       61,595,877        24,397,540        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,658,600,794    2,407,986,525  3,384,073,691   1,974,077,426   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10,000,000         -                        -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 32,304,199         31,808,611       -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                        1,929,960,080   1,893,670,467   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 100,000,000       -                        100,000,000      -                         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -                          400,000            -                         400,000             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 557,950,000       549,060,000     120,450,000      123,090,000      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 3,343,089,354    3,318,133,375  1,145,343,208   267,835,146      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 5,245,837           1,787,792         494,340             659,120             

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 18 193,157,504       192,444,240     6,270,000          6,270,000          

ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 20 877,436,529       851,210,212     -                         -                         

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 165,229,088       137,616,820     159,391,949      72,972,266        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 19 36,548,648         45,000,000       -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 19,421,830         24,543,747       -                         4,296,938          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,636,717           10,142,929       1,670,363          791,429             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,349,019,706    5,162,147,726  3,463,579,940   2,369,985,366   

รวมสินทรัพย์ 8,007,620,500    7,570,134,251  6,847,653,631   4,344,062,792   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 3,402,760,800    3,449,148,862  2,907,325,052   863,207,402      

เจา้หน้ีการคา้ 5, 23 204,762,741       182,529,457     46,945,063        512,766,125      

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 24 154,780,248       145,561,360     50,379,848        20,545,655        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 22 8,000,000           8,000,000         32,000,000        1,349,300,000   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 108,750,000       65,000,000       58,750,000        12,000,000        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 74,804,624         64,410,104       73,159,703        9,078,327          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,055,438         46,664,175       29,740,989        1,483,155          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,211,468           9,274,318         -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,324,277           4,844,061         3,170,942          1,510,954          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,044,449,596    3,975,432,337  3,201,471,597   2,769,891,618   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 1,123,750,000    1,010,000,000  898,750,000      255,000,000      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22 90,642,695         86,934,525       86,827,194        12,973,549        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 67,169,168         62,143,622       49,068,594        7,584,064          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 239,531,642       219,198,462     62,977,910        -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,000,000           3,000,000         -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,524,093,505    1,381,276,609  1,097,623,698   275,557,613      

รวมหนีสิ้น 5,568,543,101    5,356,708,946  4,299,095,295   3,045,449,231   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 26 1,881,479,688    749,607,657     1,881,479,688   749,607,657      

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 26 1,685,079,688    681,479,688     1,685,079,688   681,479,688      

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 26 342,170,431       342,170,431     342,170,431      342,170,431      

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3, 27 (1,003,600,000)   -                        (397,599,771)     -                         

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ส ารองตามกฎหมาย 27 135,555,246       123,676,011     58,650,000        58,650,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (242,494,785)      (439,021,914)    307,559,235      52,862,614        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 27 1,300,735,197    1,317,086,931  552,698,753      163,450,828      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 2,217,445,777    2,025,391,147  2,548,558,336   1,298,613,561   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 221,631,622       188,034,158     -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,439,077,399    2,213,425,305  2,548,558,336   1,298,613,561   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,007,620,500    7,570,134,251  6,847,653,631   4,344,062,792   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 37 9,427,156,914   7,735,986,523   2,854,756,123   2,142,620,185   
รายไดอ่ื้น 29 40,981,860       117,074,400      300,761,841      113,363,618      
รวมรายได้ 9,468,138,774   7,853,060,923   3,155,517,964   2,255,983,803   

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 10 8,401,275,633   7,115,822,216   2,701,864,281   2,033,646,245   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 30 332,388,848      332,765,948      52,517,253       36,709,220       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 31 323,041,932      325,804,556      48,222,842       64,919,899       
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 32 8,365,595         24,277,184       2,887,140         3,948,299         
ตน้ทุนทางการเงิน 35 174,873,169      154,179,547      99,946,905       97,826,705       
รวมค่าใช้จ่าย 9,239,945,177   7,952,849,451   2,905,438,421   2,237,050,368   

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 441,572            (650,876)           -                        -                        
รวม 441,572            (650,876)           -                        -                        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 228,635,169      (100,439,404)    250,079,543      18,933,435       
ภาษีเงินได้ 36 (34,259,858)      (42,027,795)      (3,653,781)        (8,136,553)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194,375,311      (142,467,199)    246,425,762      10,796,882       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (789,495)           (7,464,454)        -                        -                        
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 54,016              226,897            -                        -                        
รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (735,479)           (7,237,557)        -                        -                        
รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลงั
ผลก าไรจากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ 15 60,670,000       882,478,862      -                        79,878,081       
กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ส่วนท่ีโอนไป
   เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 -                        (15,208,410)      -                        -                        
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 25 (802,288)           -                        (101,234)           -                        
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 21 (12,050,894)      (173,521,064)    20,247              (15,975,616)      
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 47,816,818       693,749,388      (80,987)             63,902,465       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 47,081,339       686,511,831      (80,987)             63,902,465       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 241,456,650      544,044,632      246,344,775      74,699,347       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,406,056      (168,083,275)    246,425,762      10,796,882       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 49,969,255       25,616,076       -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194,375,311      (142,467,199)    246,425,762      10,796,882       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่       192,054,630       516,037,054       246,344,775         74,699,347 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 49,402,020       28,007,578       -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 241,456,650      544,044,632      246,344,775      74,699,347       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 38
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.21                  (0.25)                 0.36                  0.02                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ยงัไม่ได้ การ จากการ สดัส่วน ส่วนแบ่งก าไร รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม จดัสรร แปลงคา่ ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 681,479,688          342,170,431          121,136,453             (319,733,634)      (755,865)             694,869,722           (11,412,912)           1,600,210              684,301,155           1,509,354,093     165,634,728        1,674,988,821    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่ายในบริษทัยอ่ย -                              -                             -                                -                           -                          -                               -                              -                             -                              -                            (5,608,148)          (5,608,148)          

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                              -                             -                                -                           -                          -                               -                              -                             -                              -                            (5,608,148)          (5,608,148)          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                              -                             -                                (168,083,275)      -                          -                               -                              -                             -                              (168,083,275)       25,616,076          (142,467,199)      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                             -                                -                           (4,237,908)          688,131,340           -                              226,897                 684,120,329           684,120,329        2,391,502            686,511,831        

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                              -                             -                                (168,083,275)      (4,237,908)          688,131,340           -                              226,897                 684,120,329           516,037,054        28,007,578          544,044,632        

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย -                              -                             2,539,558                 (2,539,558)          -                          -                               -                              -                             -                              -                            -                           -                           

โอนไปก าไรสะสม -                              -                             -                                51,334,553         -                          (51,334,553)            -                              -                             (51,334,553)           -                            -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 681,479,688          342,170,431          123,676,011             (439,021,914)      (4,993,773)          1,331,666,509        (11,412,912)           1,827,107              1,317,086,931       2,025,391,147     188,034,158        2,213,425,305    

(บาท)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิรวม 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างจาก ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การรวมธุรกิจ ยงัไม่ได้ การ จากการ สดัส่วน (ขาดทุน) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ภายใตก้าร ทุนส ารองตาม จดัสรร แปลงคา่ ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ควบคุมเดียวกนั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 681,479,688        342,170,431  -                             123,676,011   (439,021,914)  (4,993,773)        1,331,666,509   (11,412,912)      1,827,107          1,317,086,931      2,025,391,147    188,034,158     2,213,425,305    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพ่ิมหุน้สามญั 26 1,003,600,000    -                      -                             -                      -                       -                         -                          -                         -                          -                             1,003,600,000    9,962,041         1,013,562,041    

เงินปันผลจ่ายในบริษทัยอ่ย -                           -                      -                             -                      -                       -                         -                          -                         -                          -                             -                          (25,766,597)      (25,766,597)       

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,600,000    -                      -                             -                      -                       -                         -                          -                         -                          -                             1,003,600,000    (15,804,556)      987,795,444       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                           -                      -                             -                      144,406,056   -                         -                          -                         -                          -                             144,406,056       49,969,255       194,375,311       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                      -                             -                      (647,686)         (253,323)           48,495,567         -                         54,016               48,296,260           47,648,574         (567,235)           47,081,339         

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                      -                             -                      143,758,370   (253,323)           48,495,567         -                         54,016               48,296,260           192,054,630       49,402,020       241,456,650       

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย -                           -                      -                             11,879,235     (11,879,235)    -                         -                          -                         -                          -                             -                          -                        -                          

โอนไปก าไรสะสม -                           -                      -                             -                      64,647,994     -                         (64,647,994)       -                         -                          (64,647,994)          -                          -                        -                          

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                           -                      (1,003,600,000)     -                      -                       -                         -                          -                         -                          -                             (1,003,600,000)  -                        (1,003,600,000)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,685,079,688    342,170,431  (1,003,600,000)     135,555,246   (242,494,785)  (5,247,096)        1,315,514,082   (11,412,912)      1,881,123          1,300,735,197      2,217,445,777    221,631,622     2,439,077,399    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนเกินทุนจากการ ผูถื้อหุน้
ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 681,479,688                 342,170,431                58,650,000                      33,827,153               107,786,942             1,223,914,214          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                   -                                       10,796,882               -                                10,796,882               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                                    -                                   -                                       -                                63,902,465               63,902,465               
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                    -                                   -                                       10,796,882               63,902,465               74,699,347               

โอนไปก าไรสะสม -                                    -                                   -                                       8,238,579                 (8,238,579)                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 681,479,688                 342,170,431                58,650,000                      52,862,614               163,450,828             1,298,613,561          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนต่าง รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนเกินทุนจากการ ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 681,479,688             342,170,431           -                                    58,650,000               52,862,614              163,450,828             1,298,613,561         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

เพ่ิมหุน้สามญั 26 1,003,600,000          -                             -                                    -                                -                               -                               1,003,600,000         

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,600,000          -                             -                                    -                                -                               -                               1,003,600,000         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                               -                             -                                    -                                246,425,762            -                               246,425,762            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                             -                                    -                                (80,987)                    -                               (80,987)                    
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                               -                             -                                    -                                246,344,775            -                               246,344,775            

โอนไปก าไรสะสม -                               -                             -                                    -                                8,351,846                (8,351,846)               -                               
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                               -                             (397,599,771)                -                                -                           397,599,771             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1,685,079,688          342,170,431           (397,599,771)                58,650,000               307,559,235            552,698,753             2,548,558,336         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 194,375,311    (142,467,199)     246,425,762     10,796,882        

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 34,259,858      42,027,795         3,653,781         8,136,553          

ตน้ทนุทางการเงิน 174,873,169    154,179,547       99,946,905       97,826,705        

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 211,021,210    185,538,325       16,557,133       18,477,956        

คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทนุพฒันาสวนยาง 14,750,764      6,733,358           -                       -                        

(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                      (12,017,205)       -                       3,823,700          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (953,340)          (319,142)            (107,503)           (156,290)           

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 1,605,815        2,598,071           -                       (500)                  

(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (8,890,000)       (42,484,410)       2,640,000         (42,516,000)       

ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สินคา้ 4,473,236        -                         -                       

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,371,770      (29,863,368)       10,930              (100,000)           

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 552,704           3,511,757           -                       -                        

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (6,184,641)       -                         -                       -                        

คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 5,866,598        6,956,449           1,154,572         1,521,472          

ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

     สุทธิจากภาษีเงินได้ (441,572)          650,876              -                       -                        

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 273,981           12,147,052         -                       2,906,719          

เงินปันผลรับ -                      -                         (231,970,981)    (7,185,502)        

ดอกเบ้ียรับ (692,382)          (1,764,710)         (55,872,806)      (54,550,313)       

636,262,481    185,427,196       82,437,793       38,981,382        

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 

2560 2559 2560 2559

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (25,493,534)     (116,196,824)     (142,588,605)    30,776,188        

สินคา้คงเหลือ (212,669,263)   (47,065,215)       (206,538,293)    31,117,476        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,741,225        (6,588,424)         (1,655,534)        12,700,973        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,506,212        (795,604)            3,915,084         2,489,529          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 37,790,155      122,995,900       191,235,432     106,157,421      

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,842,616      (4,273,030)         3,258,459         (398,560)           

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 480,216           (2,642,029)         925,026            (301,077)           

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลผระโยชนพ์นกังาน (1,643,340)       (4,353,316)         (94,200)             (1,757,900)        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 475,816,768    126,508,654       (69,104,838)      219,765,432      

ภาษีเงินไดรั้บ 13,365,221      5,267,658           -                       -                        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (62,169,974)     (51,862,146)       (16,257,688)      (13,950,974)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 427,012,015    79,914,166         (85,362,526)      205,814,458      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

ดอกเบ้ียรับ 698,809           1,622,915           27,882,554       54,511,045        

เงินปันผลรับ -                      535,600              14,371,005       7,185,503          

เงินสดรับจากการคืนทนุบริษทัยอ่ย -                      -                         890,293            -                        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (10,000,000)     -                         -                       -                        

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                         (74,600,000)      (295,150,000)     

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                         17,700,000       203,397,000      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 15,582,591      (3,275,718)         13,885,590       (2,475,717)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (187,665,604)   (425,830,086)     (5,465,105)        (8,019,843)        

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 92,906,444      429,351,817       5,607                100,000             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 40,018,533      -                         6,826,000         -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (4,243,885)       (1,603,929)         -                       (823,900)           

ตน้ทนุการพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน (26,767,188)     (33,343,117)       -                       -                        

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ -                      -                         9,976,593         -                        

เงินสดจ่ายซ้ือลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (100,000,000)   -                         (100,000,000)    -                        

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (179,470,300)   (32,542,518)       (88,527,463)      (41,275,912)       

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 

2560 2559 2560 2559

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

    สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (46,388,062)     (764,455,359)     162,356,650     (264,878,249)     

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (70,669,278)     (63,579,384)       (9,276,156)        (8,589,036)        

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                         296,227,460     378,500,000      

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (20,000,000)       (124,600,000)    (445,450,000)     

รับเงินกูย้มืระยะยาว 230,000,000    1,085,000,000    -                       270,000,000      

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (72,500,000)     (95,400,000)       (12,000,000)      (3,000,000)        

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (25,766,597)     (5,608,148)         -                       -                        

จ่ายดอกเบ้ีย (192,052,689)   (170,497,030)     (94,160,905)      (97,734,765)       

จ่ายตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (6,399,715)       (6,798,538)         (1,796,377)        (611,947)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (183,776,341)   (41,338,459)       216,750,672     (171,763,997)     

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (789,495)          (7,464,454)         -                       -                        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 62,975,879      (1,431,265)         42,860,683       (7,225,451)        

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                      (9)                       -                       -                        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 62,975,879      (1,431,274)         42,860,683       (7,225,451)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 127,190,727    128,622,001       690,576            7,916,027          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 190,166,606    127,190,727       43,551,259       690,576             

ข้อมลูเพิม่เตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

  สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและเช่าซ้ือ 84,771,968      1,432,211           2,687,248         -                        

  เงินปันผลรับของบริษทัยอ่ยท่ีหกักลบกบัเงินกูข้องบริษทั -                      -                         217,599,976     -                        

  เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 8,451,352        -                         -                       -                        

  การออกหุ้นใหมเ่พ่ือเป็นส่ิงตอบแทนในการโอนกิจการ 1,003,600,000 -                         1,003,600,000  -                        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 17 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การปรับโครงสร้างธุรกิจ 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
18 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
20 ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
23 เจา้หน้ีการคา้ 
24 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
25 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ส ารอง 
28 ส่วนงานด าเนินงาน 
29 รายไดอ่ื้น 
30 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
31 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
32 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
33 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
34 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
35 ตน้ทุนทางการเงิน 
36 ภาษีเงินได ้
37 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
38 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
39 เคร่ืองมือทางการเงิน 
40 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1   ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย และท่ีอยูจ่ดทะเบียนตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี  
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 99/1-3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

   จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สาขาดงัต่อไปน้ี : เลขท่ี 29 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 
 

 : เลขท่ี 35 หมู่ 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 
 

 : เลขท่ี 198 หมู่ 7 ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
 

 : เลขท่ี 124 หมู่ 11 ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 : เลขท่ี 293/2 หมู่ 1 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 

 : เลขท่ี 44/5 หมู่ 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ่ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

 : เลขท่ี 680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 
 

 : เลขท่ี 19/52 หมู่ 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือน กรกฎาคม 2534 
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ กลุ่มวงศาสุทธิกุล (ถือหุ้นร้อยละ 21.47) และกลุ่มวรประทีป (ถือหุ้นร้อยละ 16.17) 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,003.6 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทั 
ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใตห้ลกัเกณฑก์ารโอนกิจการ
ทั้งหมด โดยบริษทัคาดว่าจะด าเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ซ่ึงจะด าเนินการเสร็จส้ินก่อนระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent 
Period) ส้ินสุดลง ดงันั้นหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะไม่มีการจ าหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงจะ
ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไม่ใชสิ้ทธิในการรับเงินปันผล  
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจปลูกสวน
ยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบจากยางพารา ไดแ้ก่ น ้ายางขน้ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเส้นดา้ยยางยืด 
ยางแท่งและยางคอมพาวด ์และท่ีนอนยางพารา รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 
 

2   เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัและกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง 
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                             
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินใน
เบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฏิบติั   
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ประเภทท่ีดิน อาคาร 
    และเคร่ืองจกัร) 

 

การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ต) 

 
(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาทและลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 20 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการ
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ประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีใน

อนาคตท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชนแ์ละ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

เ ก่ี ยวกับข้อสมม ติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าไดมู้ลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ข้อมูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้  14             อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 หมายเหตุขอ้  39  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

สืบเน่ืองจากราคายางในอุตสาหกรรมซ่ึงผนัผวนอย่างมีสาระส าคญัในปัจจุบนัส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 1,385.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,567.4 ล้านบาท) 
สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีก าไรรวมจ านวน 194.4 ลา้นบาทและใน
วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5) 
  

กลุ่มบริษทัใชน้โยบายและวิธีการเพ่ือจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อ่ืนๆ กลุ่มบริษทัและบริษทัมี
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องโดย การขยายก าลงัการผลิตในทางธุรกิจ การจดัโครงทางการเงินและปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดผลก าไรออกไป 
  

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้จดัท าข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถด ารงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัใหมี้มูลค่าไม่ต ่ากว่าราคา
ตามบญัชีและจ่ายช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็น  
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3 การปรับโครงสร้างธุรกจิ 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (“TRLG”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 ของหุน้
สามญัทั้งหมด ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บโอนสินทรัพย ์สิทธิและหน้ีสินของ TRLG 
 

บริษทัไดเ้พ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 1,003.6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็น
มูลค่ารวม 1,003.6 ลา้นบาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจดัสรรใหแ้ก่ TRLG เป็นส่ิงตอบแทนใน
การโอนธุรกิจทั้งหมดใหก้บับริษทั TRLG ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 และอยู่ในระหว่างการช าระบญัชี หุ้นดงักล่าวไดเ้สนอให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด บริษทั
คาดว่าจะด าเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ซ่ึงจะด าเนินการเสร็จส้ินก่อนระยะเวลาหา้มขายหุน้ส้ินสุดลง ดงันั้นหุน้สามญั
เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เหล่านั้นจะไม่มีการจ าหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

การโอนธุรกิจ ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมี
อ านาจสูงสุดก่อนและหลงัวนัท่ีจ าหน่ายและการควบคุมดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนชัว่คราว บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวม
โดยรวมงบการเงินของ TRLG ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวจะสะทอ้นเน้ือหาทาง
เศรษฐกิจของบริษทัในกลุ่มซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตลอดระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มได้
ด าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ส่ิงตอบแทนในการโอนจ านวน 1,003.6 ลา้นบาท
รับรู้เป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการโอนและมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์สุทธิของ TRLG ณ วนัท่ีซ้ือ จ านวน 397.6 ลา้นบาท รับรู้เป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนในการโอนและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินแต่ละประเภทท่ีส าคญั ณ วนัท่ีโอน มีดงัน้ี 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส่ิงตอบแทนในการโอน 
 

  (พันบาท) 
หุน้สามญั   1,003,600 

รวม   1,003,600 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   9,976 
ลูกหน้ีการคา้   975,259 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,271,327 
สินคา้คงเหลือ   580,103 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   98,328 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย   19,470 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

  885,765 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

  74,956 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   (1,881,761) 
เจา้หน้ีการคา้   (28,291) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 

  (45,250) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 

  (63,152) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

  (50,544) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (657,250) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   (81,372) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน   (40,323) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (63,641) 

สินทรัพย์สุทธิ   1,003,600 
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย ์   (397,600) 

สุทธิ   606,000 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   397,600 

ส่ิงตอบแทนในการโอน   1,003,600 
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวม
ส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 โดยผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของกิจการท่ีถูกน ามารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีชองกิจการท่ีน ามารวมตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ล าดบัสูงสุด ณ 
วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบั
ค่าตอบแทนท่ีโอนออก รับรู้เป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุน้ รายการ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจะถูกตดัรายการเม่ือมีการขายเงินลงทุนหรือธุรกิจดงักล่าวไป  
 
ภายหลงัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัผลการด าเนินงานของกิจการหรือธุรกิจท่ีไดม้าโดยการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนันั้นจะรวมอยู่ในงบการเงินรวม นับตั้งแต่วนัท่ีกิจการหรือธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรือวนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบแลว้แต่วนัใดจะชา้กวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก
ผูถู้กซ้ือ  
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้นก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ี
ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการ
ท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ี
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาก
รายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญา  
 
สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิต
เอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณ
ในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 
(ช) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูล
ค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป  สินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับการจดัประเภท
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายหรือถือไวเ้พ่ือจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุนจากการจากการ
วดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยดุบนัทึกค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา  
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม  การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเคยจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ญ))  จ านวนเงินท่ีบนัทึก
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

(ญ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดิน อาคาร
และเคร่ืองจกัรท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้น
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้
สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดย
ปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ 
จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ยค่า
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
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มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้
ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์
เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์น
ประเภทท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบั        
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก าไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณ
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  ตอ้งวดัมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่
ระหวา่งการก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  หากเกิดก าไรจาก
การวดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนให้
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกวา่จ านวนท่ีท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมูลค่าท่ี
ควรจะเป็น ก าไรส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และแสดงรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  กรณีเกิดส่วนท่ีลดลงจากการวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพยน์ั้น
เคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและมียอดคงคา้งอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และตอ้งน าไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์ขาดทุนส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 20 ปี 
อุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์อ่ืน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 - 10 ปี 

 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

  
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า  ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน    
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคย
รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษี
เงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวม
กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฐ) ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 

 
ตน้ทุนการพฒันาสวนยางเป็นยอดเงินลงทุนในการปลูกตน้ยาง ซ่ึงตดัจ าหน่ายตามปริมาณผลผลิตของตน้ยาง ค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกสวนยางซ่อมและปลูกสวนยางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุนทั้งจ านวน ไม่มีการตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนการพฒันาสวนยางท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 

 
(ฑ) สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 

 
การใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 

(ฒ) ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย ไดแ้ก่ ภาชนะบรรจุและสายพานรอตดับญัชี แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดั
จ าหน่ายค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงภายในระยะเวลา 1-3 ปี ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

(ณ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่าตามสญัญาหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  
 

(ด) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ต) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิด
ลดกระแสเงินสด 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 38 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้
ท างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ถ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป  เพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษี
เงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ท) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินค้า  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 
รายได้การลงทุน 

 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงิน
ฝากธนาคาร 
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รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน
รับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง   
 

(น) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่าเม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบัการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทาง การเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(บ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต
อนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะ
ท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ป) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปี 
 

(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  
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5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/ บริษทั 
หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิการ 

ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั วีมิราเคิล กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดกัส์ จ ากดั ไทย กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั โชติช่วง อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไทย กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 43 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้/วตัถุดิบ ราคาตลาด 
การใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั/ราคาตลาด หกัดว้ยค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามอตัราท่ีตกลง

กนั 1.0-5.0 บาทต่อกิโลกรัม (2559: 1.0-5.0 บาทต่อกิโลกรัม) 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้/วตัถุดิบ -  -  867,940  762,687 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ -  -  1,973,557  1,474,550 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับ -  -  2,242  2,242 
ดอกเบ้ียรับ -  -  55,468  53,404 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  49,935  50,785 
เงินปันผลรับ -  -  231,971  7,186 
รายไดอ่ื้น -  -  8,094  4,226 
        
บริษทัร่วม        
ซ้ือวตัถุดิบ 12,067  10,777  223  - 
เงินปันผลรับ -  535  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 294  321  -  - 
        



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 44 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 39,449  30,233  15,936  14,433 
        
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ขายสินคา้ 48,391  16,654  48,391  16,654 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ 14,410  8,334  397  - 
รายไดอ่ื้น 992  1,398  -  100 
ค่าเช่ารับ 2,220  2,220  2,220  2,220 
ขายทรัพยสิ์น -  21,500  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย -  158  -  158 
ค่าเช่าจ่าย 106  106  -  - 

            

  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  203,082  136,806 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,134  9,241  31,134  9,241 
รวม 31,134  9,241  234,216  146,047 

        
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย -  -  61,487  23,204 
บริษทัร่วม 1  1  1  1 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,918  2,996  4,912  2,776 
รวม 4,919  2,997  66,400  25,981 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    ที่เกีย่วข้องกนั 2560  2559 2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           
บริษทัย่อย           
บริษทัดไทยรับเบอร์แลนด ์ 
  แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

 
3.9 

  
3.9 

 
- 

  
- 

  
1,422,203 

  
1,390,303 

บริษทักเวิลดเ์ฟลก็ซ์dจ ากดั 
(มหาชน) 

 
3.9 

  
- 

 
- 

  
- 

  
25,000 

  
- 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั -  -  1,447,203  1,390,303 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
 บริษทัย่อย (พันบาท) 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,390,303  1,298,550 
 เพ่ิมข้ึน 74,600  295,150 
 ลดลง (17,700)  (203,397) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,447,203  1,390,303 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    2560  2559  2560  2559 

 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (พันบาท) 
 บริษทัยอ่ย -  -  355  500,474 
 บริษทัร่วม 489  1,002  489  - 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 779  570  779  - 
 รวม 1,268  1,572  1,623  500,474 

    
 เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
 บริษทัยอ่ย -  -  1,109  7,148 
 รวม -  -  1,109  7,148 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจาก อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 2560  2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป 
จ ากดั 

 
- 

  
3.8 

 
- 

  
- 

  
- 

  
1,323,900 

บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ 
อาร์ จ ากดั 

 
3.9 

  
3.9 

 
- 

  
- 

  
32,000 

  
25,400 

           
บริษทัร่วม           
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 4.0  4.0 8,000  8,000  -  - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่
เกีย่วข้องกนั 

    
8,000 

  
8,000 

  
32,000 

  
1,349,300 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,349,300  1,396,250 
เพ่ิมข้ึน -  -  296,227  378,500 
ลดลง -  -  (342,200)  (425,450) 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ  (หมายเหต ุ3) -  -  (1,271,327)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  32,000  1,349,300 

    

บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,000  8,000  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 8,000  8,000  -  - 

 
 

       



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -    20,000  -  20,000 
ลดลง -  (20,000)  -  (20,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 1,709 ลา้นบาทและ 
115 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 1,796 ล้านบาทและ 121 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) วงเงินสินเช่ือใช้ไปจาก
ธนาคารพาณิชยข์องกลุ่มบริษทัจ านวน 4,651 ลา้นบาทและ 14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (2559: จ านวน 4,400 
ล้านบาทและ 19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และบริษทัมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยข์อง
บริษทัย่อยจ านวน 1,409 ลา้นบาทและ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 4,215 ล้านบาทและ 52 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 
6   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,780  30,408  677  130 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 153,809  66,057  33,115  470 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 33,578  30,726  9,759  91 
รวม 190,167  127,191  43,551  691 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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7       เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเผื่อขาย 1,249  1,249  1,249  1,249 
        
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั ด๊อกเตอร์บู จ ากดั 5,100  5,100  5,100  5,100 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล สตีลดรัม จ ากดั 3,000  3,000  3,000  3,000 
บริษทั สยามสตีลคอนเทนเนอร์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  1,000 
บริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั 100,000  -  100,000  - 
รวม 111,349  11,349  111,349  10,349 
หัก  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (11,349)  (11,349)  (11,349)  (10,349) 
สุทธิ 100,000  -  100,000  - 

 
ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกบัการยางแห่งประเทศไทย และบริษทัอ่ืนในธุรกิจยางพารา ในการจดัตั้ง
บริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั เพ่ือก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ด าเนินการซ้ือขาย แลกเปล่ียนยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใน
เดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลา้นบาท บริษทัไดต้กลงเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 200 
ลา้นบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้
บางส่วนจ านวน 100 ลา้นบาท  
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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8   ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 31,134  9,241  234,216  146,047 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,073,686  1,069,165  724,785  346,255 
รวม  1,104,820  1,078,406  959,001  492,302 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (133,534)  (135,741)  (133,534)  (110,518) 
สุทธิ  971,286  942,665  825,467  381,784 

   
กลบัรายการประมาณการหน้ีสูญ 

และหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปีสุทธิ 
  

(5) 
  

(3) 
  

- 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  11,924  5,624  190,624  93,309 
 เกินก าหนดช าระ         
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  15,616  3,617  39,998  52,738 
    3 - 6 เดือน  3,594  -  3,594  - 
    6 - 12 เดือน  -  -  -  - 
    มากกวา่ 12 เดือน  -  -  -  - 

  31,134  9,241  234,216  146,047 

   
 บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ         
 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  722,934  793,882  466,348  191,200 
 เกินก าหนดช าระ         
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  216,836  136,154  124,639  41,143 
    3 - 6 เดือน  264  -  264  - 
    6 - 12 เดือน  -  -  -  - 
    มากกวา่ 12 เดือน  133,652  139,129  133,534  113,912 

  1,073,686  1,069,165  724,785  346,255 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (133,534)  (135,741)  (133,534)  (110,518) 

  940,152  933,424  591,251  235,737 

 สุทธิ  971,286  942,665  825,467  381,784 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนัถึง 180 วนั  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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9 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,919  2,997  66,400  25,981 
 บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  146,591  144,385  32,451  9,845 
 รวม  151,510  147,382  98,851  35,826 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (43,761)  (43,761)  -  - 
 สุทธิ  107,749  103,621  98,851  35,826 

         
 ประมาณการหน้ีสูญ 
   และหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปีสุทธิ 

  
- 

  
2,602 

  
- 

  
- 

  
10 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

 สินคา้ส าเร็จรูป 1,132,521  946,150  874,511  111,426 
 งานระหวา่งท า 10,143  4,287  -  - 
 วตัถุดิบ 132,701  117,833  24,398  8,414 
 ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 8,039  5,065  1,091  227 
 อะไหล่และวสัดุโรงงาน 27,405  24,805  7,406  697 
 รวม 1,310,809  1,098,140  907,406  120,764 
 หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4,473)  -  -  - 
 สุทธิ 1,306,336  1,098,140  907,406  120,764 

        
 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

       

- ตน้ทุนขาย 8,396,803  7,115,822  2,701,864  2,033,646 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4,473  -  -  - 

 สุทธิ 8,401,276  7,115,822  2,701,864  2,033,646 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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11    เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  31,809  32,768  -  - 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก    
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  
441 

  
(651) 

  
- 

  
- 

 ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืน   
    จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  
54 

 
 

 
227 

  
- 

  
- 

 รายไดเ้งินปันผล  -  (535)  -  - 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  32,304  31,809  -  - 

 
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
    งบการเงินรวม 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความ       มูลค่าตาม   
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

   2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั ปลูกสวนยาง ไทย 48.4 48.4 55,300  55,300  30,101  30,101  32,304  31,809  -  535 
บริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์ เมดิเทรด  
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) 

ผลิตและจ าหน่าย 
  ถุงมือ 

ไทย 31.5 31.5 120,000  120,000  37,849  37,849  -  -  -  - 

รวม         67,950  67,950  32,304  31,809  -  535 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความ                  
 เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                      
บริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์ เมดิเทรด      
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) 

31.5 31.5 120,000  120,000  37,849  37,849  (37,849)  (37,849)  -  -  -  - 

รวม       37,849  37,849  (37,849)  (37,849)  -  -  -  - 
 

(*) ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาใหล้ม้ละลายเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์ เมดิเทรด (ไทยแลนด)์ จ ากดั    
ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย์ และไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพแตินั ยท่ีตอ้ง
จ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม และความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มกิจการในกิจการ 
 

 บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากัด 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
รายได ้ 15,832  12,380 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 912  (1,344) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 111  468 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,023  (876) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 528  (452) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน 495  (424) 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 20,187  17,434 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49,064  51,084 
หน้ีสินหมุนเวียน (440)  (649) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,908)  (1,878) 
สินทรัพย์สุทธิ 66,903  65,991 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 34,599  34,182 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน 32,304  31,809 
    

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน    
     ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,809  32,768 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 495  (424) 
เงินปันผลรับ -  (535) 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 32,304  31,809 

    
กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  หมายเหตุ 2560  2559 
   (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,893,670  1,893,670 
 เพ่ิมทุน   17,709  - 
 ไดม้าจากการรับโอนกิจการ  3 19,470  - 
 ตดัจ าหน่าย   (889)  - 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    1,929,960  1,893,670 

 
 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทั Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น
จ านวน 27.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมเงินลงทุนจ านวน 17.7 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

       งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วนความ                  
บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป 
จ ากดั (โอนกิจการรวมกบับริษทั 
ใหญ่เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560) 

ผลิตและจ าหน่าย  
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
น ้ายางธรรมชาติ 

100.0 100.0 544,000  544,000  544,000  544,000  -  -  544,000  544,000  217,600  - 

บริษทั เวิลดเ์ฟล็กซ ์จ  ากดั 
   (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย
เส้นดา้ยยางยดื 

98.4 98.4 308,000  308,000  443,600  443,600  -  -  443,600  443,600  -  - 

บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์ 
   แอนด ์แพลนเตชัน่ จ  ากดั 

ด าเนินการปลูกสวน
ยาง 

100.0 100.0 300,000  300,000  300,000  300,000  -  -  300,000  300,000  -  - 

บริษทั แอโกรเวลท ์จ  ากดั ซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ 

- 100.0 -  39,750  -  25,850  -  (24,961)  -  889  -  - 

บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็  
   อาร์ จ  ากดั 

จ าหน่ายยางแท่งและ
ยางคอมพาวด์ 

100.0 100.0 500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 

บริษทั เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายท่ีนอน
และหมอนยางพารา 

56.2 56.2 78,809  78,809  53,981  53,981  -  -  53,981  53,981  14,371  7,186 

Myanmar Thai Rubber Joint   
Corporation Limited 

ผลิตและจ าหน่าย  
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
น ้ายางธรรมชาติ 

64.0 64.0 107,672  80,000  68,909  51,200  -  -  68,909  51,200  -  - 

                       



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 

 57 

       งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วนความ                  
บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Shanghai Runmao International 
   Trading Co., Ltd.  

(ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 3) 

ซ้ือและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑจ์าก
ยางพาราธรรมชาติ 

55.0 - 35,399  -  19,470  -  -  -  19,470  - 
 

 -  - 

        1,929,960  1,918,631  -  (24,961)  1,929,960  1,893,670  231,971  7,186 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
Shanghai Runmao International 
   Trading Co., Ltd. (ถือโดย 

   บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์  
   กรุ๊ป จ ากดั) 

ซ้ือและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑจ์าก
ยางพาราธรรมชาติ 

- 55.0 -  35,399  -  19,470  -  -  -  19,470 
 

 17,784  - 

รวม        -  19,470  -  -  -  19,470  17,784  - 
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บริษทัย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้บริษทั Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited และ 
บริษทั Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ              
เมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามล าดบั 
 
บริษทั แอโกรเวลท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติัส าหรับการเลิกประกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
นายหนา้และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 และจดทะเบียนเสร็จ ส้ินการช าระบญัชีเม่ือวนัท่ี                 
21 กนัยายน 2560 

 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ตาม
แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มกิจการโดยบริษทัดังกล่าวก าลงัอยู่ระหว่างการช าระบญัชี (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3) 

 
การทดสอบการด้อยค่า 

 
ส่วนงานสวนยางพาราซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจหน่ึงของกลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายของภาวการณ์ทาง
การตลาดจากความผนัผวนทางดา้นราคายางพาราสืบเน่ืองมาจากเง่ือนไขทางการตลาด บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์
แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 65.0 ล้านบาท                
(2559: 65.9 ล้านบาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของตน้ทุนพฒันาสวนยางและเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงิน โดยไดจ้ัดท าประมาณการคิดลด
กระแสเงินสดโดยผูบ้ริหาร เพ่ือก าหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ตน้ทุนพฒันาสวนยาง และ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เปรียบเทียบกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมาจาก
อตัราคิดลดและอตัราก าไร อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณ อา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนธุรกิจ
ในอดีต จากผลการประเมินดงักล่าวและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทัไม่ไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
 

บริษทัยอ่ยไม่มีเงินลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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13 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

   31 ธันวาคม 2560   
   Shanghai     
 บริษทั  Runmao  บริษทัย่อยอ่ืนที่ไม่มี   
 เลเท็กซ์  International  สาระส าคัญ   
 ซิสเทมส์   Trading  และตดัรายการ   
 จ ากดั  Co., Ltd.  ระหว่างกนั  รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 43.84          45.00 

  
  

สินทรัพยห์มุนเวียน 323,562  109,233     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 487,759  829     
หน้ีสินหมุนเวียน (204,810)  (48,461)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (237,296)  -     
สินทรัพย์สุทธิ 369,215  61,601     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
161,864 

  
27,720 

  
32,048 

  
221,632 

        
รายได ้ 753,468  1,214,543     
ก าไร 109,130  10,398     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 109,064  10,398     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได ้     
     เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
47,843 

  
4,679 

  
(2,553) 

  
49,969 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 
 

47,814 

  
 

4,679 

  
 

(3,091) 

  
 

49,402 
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 31 ธันวาคม 2560 
   Shanghai Runmao 
 บริษทั เลเท็กซ์  International 
 ซิสเทมส์ จ ากัด  Trading Co., Ltd. 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 76,839  44,794 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (94,674)  101 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน ) กิจกรรมจดัหาเงิน   47,420  (32,964) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 29,585  11,931 
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   31 ธันวาคม 2559   
   Shanghai     
 บริษทั  Runmao  บริษทัย่อยอ่ืนที่ไม่มี   
 เลเท็กซ์  International  สาระส าคัญ   
 ซิสเทมส์   Trading   และตดัรายการ   
 จ ากดั  Co., Ltd.  ระหว่างกนั  รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 43.84   45.00  

  
  

สินทรัพยห์มุนเวียน 138,214  117,510     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 427,336  1,540     
หน้ีสินหมุนเวียน (125,697)  (32,714)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (154,112)  -     
สินทรัพย์สุทธิ 285,741  86,336     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุม 

 
125,269 

  
38,851 

  
23,914 

  
188,034 

        
รายได ้ 429,094  1,132,294     
ก าไร 62,499  11,363     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 73,043  11,363     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนได ้     
     เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
27,400 

  
5,113 

  
(6,897) 

  
25,616 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 
 

32,022 

  
 

5,113 

  
 

(9,127) 

  
 

28,008 
 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 

 62 

 31 ธันวาคม 2559 
   Shanghai Runmao 
 บริษทั เลเท็กซ์  International 
 ซิสเทมส์ จ ากัด  Trading Co., Ltd. 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 72,212  2,337 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (226,521)  (72) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   150,273  - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,036)  2,265 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- ท่ีดิน  425,621  415,574  60,570  42,400 
- อาคาร  123,439  113,036  62,520  45,000 
  549,060  528,610  123,090  87,400 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

        

- ท่ีดินและอาคาร  -  (6,826)  -  (6,826) 
  -  (6,826)  -  (6,826) 
รายการปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม         
เขา้ก าไรหรือขาดทุน         

- ท่ีดิน  12,592  25,255  2  18,170 
- อาคาร  (3,702)  17,229  (2,642)  24,346 
 29, 32 8,890  42,484  (2,640)  42,516 
         
กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาท่ีดินและอาคาร ส่วนท่ีโอน
ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือลงทุน 

        

- ท่ีดินและอาคาร  -  (15,208)  -  - 
  -  (15,208)  -  - 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม         
- ท่ีดิน  438,213  425,621  60,572  60,570 
- อาคาร  119,737  123,439  59,878  62,520 
รวม  557,950  549,060  120,450  123,090 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยจ์ านวนหน่ึงท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่าแต่ละ
สญัญาน้ีไม่สามารถยกเลิกได ้ประกอบดว้ย สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 และ 10 ปี การต่ออายุสัญญา
ภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จ านวน 15.2 ลา้นบาท ไดถู้ก
กลบัรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากในอดีตไดแ้สดงรายการดงักล่าวในส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อ
หุน้ของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษัทได้น าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนเงินประมาณ 244.5 ล้านบาท             
(2559: 341.8 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง 
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุนของบริษัทและกลุ่มบริษัท 
เป็นประจ าทุกปี 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 3 จาก
เกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 

 65 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมนัียส าคัญ 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มี

นัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ   

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขาย    
จริงของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนเปรียบเทียบท่ีคล้ายคลึง
กัน ปรับด้วยปัจจัยความต่าง
อ่ืนๆ 

 มูลค่ายุ ติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 

วิธีคิดตน้ทุนทดแทน   ราคาค่าก่อสร้างและค่าเส่ือมราคา
ของอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการ
ลงทุนปรับดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการจะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หากสภาพของทรัพยสิ์นและ
ราคาค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

   งบการเงนิรวม 

 
 
 

หมายเหต ุ

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
 

 
 

เคร่ืองจกัร 
 

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง 

 
 
 

รวม 
   (พันบาท) 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559   932,549  1,163,419  1,208,406  498,044  135,687  126,158  192,338  4,256,601 
เพิ่มข้ึน 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร 

  697 
692,202 

 2,311 
136,639 

 7,885 
53,637 

 10,795 
- 

 3,287 
- 

 6 
- 

 416,412 
- 

 441,393 
882,478 

โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 20  2,584  -  -  -  -  -  -  2,584 
โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 16  (10,300)  (21,294)  -  (17,925)  -  -  -  (49,519) 
โอนเขา้ (ออก)   84  41,124  31,246  11,545  (301)  2,448  (86,146)  - 
ตดัจ าหน่าย   -  (475)  (921)  (3,209)  -  -  (3,362)  (7,967) 
จ าหน่าย   (135,250)  (176,658)  (123,966)  (61,032)  (10,092)  -  (15,963)     (522,961) 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์   (2,457)  (472,389)  (458,570)  -  -  -  -  (933,416) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560   1,480,109  672,677  717,717  438,218  128,581  128,612  503,279  4,069,193 
เพิ่มข้ึน 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน  

  1,298 
60,670 

 95,731 
- 

 5,236 
- 

 19,329 
- 

 8,460 
- 

 596 
- 

 148,665 
- 

 279,315 
60,670 

โอนมาจากสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 16  -  -  -  458  -  -  -  458 
โอนเขา้ (ออก)   -  199,765  112,661  7,463  5,000  9,613  (334,502)  - 
ตดัจ าหน่าย   -  -  -  (1,408)  -  -  (552)  (1,960) 
จ าหน่าย   -  (95,751)  (9,086)  (5,733)  (6,802)  -  -  (117,372) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   1,542,077  872,422  826,528  458,327  135,239  138,821  316,890  4,290,304   



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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  งบการเงินรวม 

 

 
 
 

หมายเหต ุ

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 

 

 
อุปกรณ์ 

ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 

 
 

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  28,916  506,852  576,332  357,737  103,103  88,936  -  1,661,876 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  34,472  109,144  22,341  14,652  4,600  -  185,209 
โอนเขา้ (ออก)  -  -  -  301  (301)  -  -  - 
โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 16 -  (5,148)  -  (17,326)  -  -  -  (22,474) 
ตดัจ าหน่าย  -  (475)  (921)  (3,059)  -  -  -  (4,455) 
จ าหน่าย  (259)  (31,903)  (45,761)  (36,827)  (8,912)  -  -  (123,662) 
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (10,753)  (4,097)  2,832  -  -  -  -  (12,018) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสม                 
   จากการตีราคาสินทรัพย ์  (2,457)  (472,389)  (458,570)  -  -  -  -  (933,416) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

1 มกราคม 2560 
 

15,447  27,312 
 

183,056  323,167  108,542 
  

93,536  -  751,060 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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  งบการเงินรวม 

 

 
 
 

หมายเหตุ 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 

 

 
อุปกรณ์ 

ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 

 
 

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
    1 มกราคม 2560 

 
15,447  27,312 

 
183,056  323,167  108,542 

  
93,536  -  751,060 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  65,196  103,050  25,172  11,288  5,530  -  210,236 
โอนมาจากสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 16 -  -  -  421  -  -  -  421 
ตดัจ าหน่าย  -  -  -  (1,408)  -  -  -  (1,408) 
จ าหน่าย  -  -  (1,144)  (5,282)  (6,668)  -  -  (13,094) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  15,447  92,508  284,962  342,070  113,162  99,066  -  947,215   



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 
 

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 903,633  656,567  332,398  140,307  9,324  37,222  192,338  2,271,789 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  299,676  -  23,260  -  -  322,936 
 903,633  656,567  632,074  140,307  32,584  37,222  192,338  2,594,725 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
     1 มกราคม 2560    

 
     

 
     

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,464,662  645,365  287,327  115,051  1,202  35,076  503,279  3,051,962 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  247,334  -  18,837  -  -  266,171 
 1,464,662  645,365  534,661  115,051  20,039  35,076  503,279  3,318,133 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,526,630  695,521  345,628  116,257  8,478  39,755  316,890  3,049,159 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  84,393  195,938  -  13,599  -  -  293,930 
 1,526,630  779,914  541,566  116,257  22,077  39,755  316,890  3,343,089 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 443.5 ลา้นบาท (2559: 651.9 ล้านบาท) 

 
ในระหว่างปี 2559 บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขาย
สินทรัพยจ์ านวน 420.0 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงใชส้ าหรับประกอบกิจการผลิตยาง
แท่งให้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 386.9 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นและก าไรจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 19.1 ลา้นบาท และ 22.4 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยแสดงไวภ้ายใตร้ายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงอาคารของกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 
7.1 ลา้นบาท (2559: 4.8 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 3.9 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.9) (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 35) 
 
ในเดือนธนัวาคม 2559 ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองจกัร ถูกตีราคาโดยพิจารณาวิธีราคาตลาดและวิธีคิดตน้ทุนทดแทน 
กลุ่มบริษทั/บริษทั ตีราคาใหม่โดยผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลใหส่้วนเกินทุนจากการตีราคา ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน  

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

หมายเหตุ  
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 

รวม 
   (พันบาท) 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559   93,901  119,212  101,927  58,239  18,858  19,896  4,970  417,003 
เพ่ิมข้ึน   -  -  6,372  938  10  -  700  8,020 
ตีราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร   55,163  24,715  -  -  -  -  -  79,878 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์   -  (71,984)  -  -  -  -  -  (71,984) 
โอนเขา้ (ออก)   -  -  4,482  -  -  -  (4,482)  - 
จ าหน่าย   -  -  (4,481)  -  -  -  -  (4,481) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ                  
   1 มกราคม 2560   149,064  71,943  108,300  59,177  18,868  19,896  1,188  428,436 
เพ่ิมข้ึน   -  -  -  1,361  2,339  406  4,047  8,153 
จ าหน่าย   -  -  -  (21)  -  -  -  (21) 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3  315,065  296,091  315,018  87,171  70,751  81,968  105,373  1,271,437 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   464,129  368,034  423,318  147,688  91,958  102,270  110,608  1,708,005 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 
 หมายเหตุ  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง 

 

รวม 
   (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559   9,813  68,830  46,390  54,760  17,816  17,320  -  214,929 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  3,154  11,895  1,358  1,041  865  -  18,313 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   2,727  1,097  -  -  -  -  -  3,824 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสม                  
   จากการตีราคาสินทรัพย ์   -  (71,984)  -  -  -  -  -  (71,984) 
จ าหน่าย   -  -  (4,481)  -  -  -  -  (4,481) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ                  
   1 มกราคม 2560   12,540  1,097  53,804  56,118  18,857  18,185  -  160,601 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  3,363  10,783  1,337  44  866  -  16,393 
จ าหน่าย   -  -  -  (4)  -  -  -  (4) 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3  -  45,884  136,724  79,892  62,154  61,018  -  385,672 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   12,540  50,344  201,311  137,343  81,055  80,069  -  562,662 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน  

อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 84,088  50,382  8,601  3,479  1,042  2,576  4,970  155,138 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  46,936  -  -  -  -  46,936 
 84,088  50,382  55,537  3,479  1,042  2,576  4,970  202,074 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
 1 มกราคม 2560 

               

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 136,524  70,846  15,987  3,059  11  1,711  1,188  229,326 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  38,509  -  -  -  -  38,509 
 136,524  70,846  54,496  3,059  11  1,711  1,188  267,835 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 451,589  233,297  26,069  10,345  8,607  22,201  110,608  862,716 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  84,393  195,938  -  2,296  -  -  282,627 
 451,589  317,690  222,007  10,345  10,903  22,201  110,608  1,145,343 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 260.9 ลา้นบาท (2559: 50.4 ล้านบาท) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2,234.3 ลา้นบาท และจ านวน 965.2 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 2,055.9 ล้านบาทและ 245.9 ล้านบาท ตามล าดับ) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 22) 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุก               
3 - 5 ปี 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ แสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มี

นัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ   

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขาย   
จริงของ ท่ี ดินเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกัน ปรับดว้ยปัจจัย
ความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 

วิธีคิดตน้ทุนทดแทน   ราคาค่าก่อสร้าง ราคาเคร่ืองจกัรท่ี
ใช้งานแล้วหรือเคร่ืองจักรมือ
สอง และค่า เ ส่ือมราคาของ
อาคารและเคร่ืองจกัรปรับดว้ย
ปัจจยัอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการจะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หากสภาพของทรัพยสิ์น 
ราคาค่าก่อสร้าง และราคาเคร่ืองจกั
ราท่ีใชง้านแลว้ หรือเคร่ืองจกัรมือ
สองเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
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16   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  34,311  440  6,826  - 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 -  6,826  -  6,826 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  15 (37)  27,045  -  - 
โอนไปสิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 18 (440)  -  -  - 
จ าหน่าย  (33,834)  -  (6,826)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  34,311  -  6,826 
หัก สินทรัพยท่ี์ถือไวร้อการขายภายในหน่ึงปี  -  (34,311)  -  (6,826) 
สุทธิ  -  -  -  - 

 
ในระหวา่งปี 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ าหน่ายท่ีดินและอาคารท่ีถือไวเ้พ่ือขายในราคา 33.2 ลา้นบาทและ 6.8 ลา้น
บาทตามล าดบั และบนัทึกก าไรจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 6.2 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

  ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  11,322  6,147 
เพ่ิมข้ึน  1,604  824 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  12,926  6,971 
เพ่ิมข้ึน  4,244  - 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3 -  2,954 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  17,170  9,925 
     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (10,656)  (6,147) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (482)  (165) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  (11,138)  (6,312) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (786)  (165) 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3 -  (2,954) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  (11,924)  (9,431) 
     

มลูค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  666  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560  1,788  659 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  5,246  494 
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18 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  192,444  192,444  6,270  6,270 
โอนจากสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16 440  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน  274  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  193,158  192,444  6,270  6,270 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวนรวมประมาณ 13,558 ไร่และ 
49 ไร่ ตามล าดบั (2559: 13,547 ไร่และ 49 ไร่ ตามล าดับ) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนการครอบครองและอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย 

 
19 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

 
กลุ่มบริษัทท าสัญญาลงทุนในการเข้าร่วมและลงทุนธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับ                                
Vantage Co., Ltd. (“Vantage”) ก่อตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited                            
( “MTRJC” ) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตก้ฎหมายการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 107.7 ลา้นบาทเพ่ือด าเนินธุรกิจบริหารสวนยางพาราพร้อมกรีดแลว้ โรงรมควนัยางแผ่น และโรงงานน ้ายาง
ขน้ในเมืองมะริด จงัหวดัทวาย ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาร่วมลงทุนบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัจะซ้ือสิทธิการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเป็น จ านวนเงินรวม 145 ลา้นบาท ทั้งน้ีในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายเงินล่วงหนา้
เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 45 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 
2560 MTRJC ยงัไม่สามารถรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้จึงมีการท าขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกบัทาง Vantage ใหท้าง Vantage เป็น                 
ผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและเป็นผูบ้ริหารสวนยางพาราพร้อมกรีดและจะตอ้งทยอยคืนจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิ
ในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินจนกว่า MTRJC จะไดก้รรมสิทธ์ิจึงจะยกเลิกขอ้ตกลงน้ี  โดย Vantage จะทยอยจ่ายจากผล
การด าเนินงานของสวนยางพารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินมีมูลค่า
คงเหลือ 36.5 ลา้นบาทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 

 78 

20 ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 
 

  งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  851,210  809,550 
เพ่ิมข้ึน  40,977  50,977 
โอนออกไปท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 15 -  (2,584) 
ค่าตดัจ าหน่าย   (14,750)  (6,733) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  877,437  851,210 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาสวนยางจ านวนรวมประมาณ                
14.2 ลา้นบาท (2559: 17.6 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 3.9 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.9 ต่อปี) (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35) 
 

21 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 152,027  175,267  (372,137)  (369,921) 
การหกักลบรายการของภาษี (132,605)  (150,723)  132,605  150,723 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอตดับัญชีสุทธิ 19,422  24,544  (239,532)  (219,198) 

        
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 87,794  56,540  (150,772)  (52,243) 
การหกักลบรายการของภาษี (87,794)  (52,243)  87,794  52,243 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอตดับัญชีสุทธิ -  4,297  (62,978)  - 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

  
 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2560 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 36) 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
 2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,836  (1)  -  -  26,835 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลับคืน) 36,252  (7,718)  -  -  28,534 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,763  547  124  -  13,434 
อ่ืนๆ 2,536  (332)  -  -  2,204 
ยอดขาดทุนยกไป 96,880  (15,860)  -  -  81,020 
รวม 175,267  (23,364)  124  -  152,027 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตรีาคาเพ่ิม) (307,230)  13,716  (12,174)  -  (305,688) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (จากการตีราคาเพ่ิม) (59,857)  (2,959)  -  -  (62,816) 
อ่ืนๆ (2,834)  (799)  -  -  (3,633) 
รวม (369,921)  9,958  (12,174)  -  (372,137) 

          
สุทธิ (194,654)  (13,406)  (12,050)  -  (220,110) 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2559 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 36) 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,836  -  -  -  26,836 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลับคืน) 44,151  (7,899)  -  -  36,252 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,908  855  -  -  12,763 
อ่ืนๆ 1,841  695  -  -  2,536 
ยอดขาดทุนยกไป 119,369  (22,489)  -  -  96,880 
รวม 204,105  (28,838)  -  -  175,267 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตรีาคาเพ่ิม) (143,939)  13,272  (176,563)  -  (307,230) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (จากการตีราคาเพ่ิม) (53,156)  (9,743)  3,042  -  (59,857) 
อ่ืนๆ (935)  (1,899)  -  -  (2,834) 
รวม (198,030)  1,630  (173,521)  -  (369,921) 

          
สุทธิ 6,075  (27,208)  (173,521)  -  (194,654) 

 
 
 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    

 
 ณ วันที่ 1 

มกราคม 
2560  

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 36)  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

ไดม้าจาก
การรับโอน
กิจการ 

(หมายเหตุ 3) 

  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 22,104  -  -  -  4,603  26,707 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่า 
กลับคืน) 

 
6,678 

  
(1,483) 

  
- 

  
- 

  
23,158 

  
28,353 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,517  212  20  -  8,065  9,814 
อ่ืนๆ 624  721  -  -  615  1,960 
ยอดขาดทุนยกไป 25,617  (4,657)  -  -  -  20,960 
รวม 56,540  (5,207)  20  -  36,441  87,794 

            

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตรีาคา
เพ่ิม) 

 
(39,368) 

 
1,670 

  
- 

 
- 

  
(99,869) 

  
(137,567) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
    (จากการตีราคาเพ่ิม) 

 
(12,875) 

 
(117) 

  
- 

 
- 

  
- 

  
(12,992) 

อ่ืนๆ -  -  -  -  (213)  (213) 
รวม (52,243)  1,553  -  -  (100,082)  (150,772) 

            
สุทธิ 4,297  (3,654)  20  -  (63,641)  (62,978) 
 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 
 

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2559  

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ36)  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 22,104  -  -  -  22,104 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลับคืน) 8,161  (1,483)  -  -  6,678 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,564  (47)  -  -  1,517 
อ่ืนๆ 669  (45)  -  -  624 
ยอดขาดทุนยกไป 25,617  -  -  -  25,617 
รวม 58,115  (1,575)  -  -  56,540 

          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตรีาคาเพ่ิม) (26,045)  2,653  (15,976)  -  (39,368) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
    (จากการตีราคาเพ่ิม) 

 
(3,661) 

 
(9,214) 

  
- 

 
- 

  
(12,875) 

รวม (29,706)  (6,561)  (15,976)  -  (52,243) 
          
สุทธิ 28,409  (8,136)  (15,976)  -  4,297 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 77,818  86,769  19,319  19,319 
รวม 77,818  86,769  19,319  19,319 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 - 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดใ้นปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้บางส่วนจากการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน 
ผูบ้ริหารเช่ือว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีเกิดจากการขยายก าลงัการผลิตในบางธุรกิจ การจดั
โครงสร้างทางการเงินและปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะมีเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชนท์างภาษีได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

22   หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 16,308  33,806  15,649  25,267 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
    - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 3,386,453 

 
3,415,343 

 
2,891,676 

 
837,940 

เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
    จากสถาบันการเงนิ 3,402,761 

 
3,449,149 

 
2,907,325 

 
863,207 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
    - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 8,000 

 
8,000 

 
32,000 

 
1,349,300 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 108,750 

 

65,000 

 

58,750 

 

12,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด        
    ช าระภายในหน่ึงปี 74,805  64,410  73,160  9,078 
รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ส่วนทีห่มนุเวยีน 3,594,316  3,586,559  3,071,235  2,233,585 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
    - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,123,750 

 
1,010,000 

 
898,750 

 
255,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 90,643  86,935  86,827  12,974 
รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 1,214,393  1,096,935  985,577  267,974 

รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ 4,808,709  4,683,494  4,056,812  2,501,559 

 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทั        
ก)   เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 270 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (3 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-8 งวด
ละ 4.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-16 งวดละ 6 ลา้น
บาท ส าหรับงวด 17-19 และเงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2559 255,000 

 

267,000 

 
 
 
 
 
 
 255,000 

 
 
 
 
 
 
 267,000 

ข)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 645 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (7 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-8 งวด
ละ 10.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-16 งวดละ 14 ลา้น
บาท ส าหรับงวด 17-19 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2559 610,000 

 

- 

 

610,000 

 

- 
ค)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (2.5 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-4
งวดละ 3.8 ลา้นบาท ส าหรับงวด 5-8 งวดละ 6.3 
ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-19 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2560 92,500 

 

- 

 

92,500 

 

- 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย        
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด        
ง)    เงินกูย้ืมตาม (ข) ซ่ึง TRLG ไดโ้อนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียทั้งหมดใหก้บับริษทัตามขอ้ตกลงการโอน
กิจการ 

 
 

- 

  
 

638,000 

  
 

- 

  
 

- 
        
บริษัท เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด        
จ)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 24 งวดละ 12.5 ลา้นบาท จ่ายช าระทุก    
3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 

 
 
 

275,000 

  
 
 

170,000 

  
 
 

- 

 

- 
รวม 1,232,500  1,075,000  957,500  267,000 
หัก  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี   (108,750) 

 
    (65,000) 

 
    (58,750) 

 
    (12,000) 

สุทธิ 1,123,750  1,010,000  898,750  255,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 1,709 ลา้นบาทและ 
115 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 1,796 ล้านบาทและ 121 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 3.1 - 7.4  2.9 - 7.4  3.1 - 7.4  3.1 - 7.4 
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR-2  MLR-2  MLR-2  MLR-2 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4 - 6.5  5.1 - 6.5  4.4 - 6.5  5.1 

 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวนเงิน

ขั้นต ่าท่ี          
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวนเงิน

ขั้นต ่าท่ี          
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

  (พันบาท) 
 ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 81,729  6,924  74,805  71,549  7,139  64,410 
 ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึง

ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 
 

97,244 
  

6,601 
  

90,643 
  

90,465 
  

3,530 
  

86,935 
 รวม 178,973  13,525  165,448  162,014  10,669  151,345 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

  (พันบาท) 
 ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 79,740  6,580  73,160  10,117  1,039  9,078 
 ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึง

ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 
 

92,845 
  

6,018 
  

86,827 
  

13,490 
  

516 
  

12,974 
รวม 172,585  12,598  159,987  23,607  1,555  22,052 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดข้ายอาคารและเคร่ืองจกัรดว้ยมูลค่าใหก้บับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงและเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง พแศจิกายน 2565 ภายใต้
สญัญาเช่าดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดจ านองดว้ยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัรและค ้า
ประกนัโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูแ้ละรักษาระดบัอตัราส่วนทาง
การเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา เช่น การรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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23   เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,268  1,572  1,623  500,474 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  203,495  180,957  45,322  12,292 
รวม  204,763  182,529  46,945  512,766 

 

24 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  1,109  7,148 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  154,780  145,561  49,271  13,398 
รวม  154,780  145,561  50,380  20,546 

 

25 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับ 

       

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 67,169  62,144  49,069  7,584 
        
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,866  7,388  1,155  1,522 
กลบัรายการส ารองผลประโยชนพ์นกังาน -  (431)  -  - 
 5,866  6,957  1,155  1,522 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 802  -  101  - 
 802  -  101  - 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  62,144  59,540  7,584  7,820 
         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  4,599  5,657  962  1,287 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   1,267  1,731  193  235 
กลบัรายการส ารองผลประโยชนพ์นกังาน  -  (431)  -  - 
  5,866  6,957  1,155  1,522 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
  

802 
  

- 
  

101 
  

- 
  802  -  101  - 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
อ่ืนๆ         
ผลประโยชนจ่์าย  (1,643)  (4,353)  (94)  (1,758) 
ไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3 -  -  40,323  - 
  (1,643)  (4,353)  40,229  (1,758) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  67,169  62,144  49,069  7,584 

 
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) 
ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด           3             3             3             3 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3 - 6  3 - 6  3 - 6  3 - 6 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 16 ปี                
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์
เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,967)  6,999  (3,367)  3,894 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต              

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

7,933 
  

(6,831) 
  

4,507 
  

(3,936) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,554)  6,633  (2,995)  3,515 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 352  (397)  193  (215) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,576)  6,567  (559)  649 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต               

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

6,860 
  

(5,923) 
  

691 
  

(606) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (4,764)  5,657  (431)  501 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 304  (342)  29  (33) 

 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
26 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มูลค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 - หุน้สามญั 

 
 

1 749,608  749,608  749,608  749,608 
 ลดหุน้ 1 (68,128)  (68,128)  -  - 
 ออกหุน้ใหม่ 1 1,200,000  1,200,000  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
 - หุ้นสามญั 

 
1,881,480  1,881,480  749,608  749,608 
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 มูลค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 681,480  681,480  681,480  681,480 
ออกหุน้ใหม่ 1 1,003,600  1,003,600  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560         
- หุ้นสามญั  1,685,080  1,685,080  681,480  681,480 

 
การลดหุ้นและการออกหุ้นใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจากจ านวน  749.6            
ลา้นบาท (749,607,657 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นจ านวน 681.5 ลา้นบาท (681,479,688 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพ่ือ               
ลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 68,127,969 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมีมติอนุมติั
ให จ้ดทะ เ บี ยน เ พ่ิ มทุนจดทะเ บียนจากจ านวน  681.5 ล้านบาท  (681,479,688 หุ้น  มูล ค่ า หุ้นละ  1 บาท ) เ ป็น
จ านวน  1,881.5 ล้านบาท  (1,881,479,688 หุ ้น  ม ูลค ่า หุ ้นละ  1 บาท ) โดยการออกหุ ้นสามญั เ พิ ่มท ุนจ านวน 
1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
จดัสรรให้แก่บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยเป็นหุ้นท่ี
ช าระแลว้เป็นจ านวน 1,003.6 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และ 28 ธนัวาคม 2560 ตามล าดบั 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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27 ส ารอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการ
หรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีต ่ากวา่หรือสูงกว่าตน้ทุนและถูกบนัทึกเป็นส่วนต่างในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยูจ่นกวา่บริษทันั้นจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรัพย์สิน 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการ
ขายหรือจ าหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเคร่ืองจกัรจะทยอยตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้นและบนัทึกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,331,667  694,870  163,451  107,787 
การตีมูลค่าท่ีดินhอาคารและเคร่ืองจกัรก-กสุทธิ     
จากภาษีเงินได ้

 
48,495 

 
700,298 

 
- 

 
63,902 

กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและ
อาคาร ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได ้

 

- 

 

(12,167) 

 

- 

 

- 
ตดัจ าหน่าย  (62,430)  (44,301)  (8,352)  (8,238) 
จ าหน่าย - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (2,218)  (7,033)  -  - 
ส่วนเกินทุนท่ีไดม้าจากการรับโอนกิจการ 3 -  -  397,600  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,315,514  1,331,667  552,699  163,451 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

28 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี
ส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกัน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 

 ส่วนงาน 1 น ้ายางขน้และน ้ายางแปรรูป 
 ส่วนงาน 2 ยางแท่ง 
 ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑจ์ากยาง 
 ส่วนงาน 4 สวนยางพารา 

 
มีระดบัท่ีต่างกนัในการรวมกนัระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานส่วนงานท่ี 1 ส่วนงานท่ี 2 ส่วนงานท่ี 3 และส่วนงานท่ี 4 การ
รวมกนัน้ีรวมถึงขายสินคา้ส าเร็จรูปและสินทรัพยถ์าวร ตามล าดบั การก าหนดราคาระหวา่งกนันั้นเป็นไปตามการซ้ือขาย
ตามปกติธุรกิจ  
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 น ้ายางข้นและ         
 น ้ายางแปรรูป  ยางแท่ง (*)  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 6,940  5,573  -  317  2,482  1,833  5  13  9,427  7,736 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,062  2,352  -  25  -  -  51  107  3,113  2,484 
รวมรายได ้ 10,002  7,925  -  342  2,482  1,833  56  120  12,540  10,220 
                    
ดอกเบ้ียรับ 105  106  1  -  -  -  -  -  106  106 
ดอกเบ้ียจ่าย (210)  (187)  -  (10)  (29)  (26)  (41)  (35)  (280)  (258) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (118)  (82)  (4)  (9)  (79)  (82)  (11)  (15)  (212)  (188) 
                    
ก าไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 155  (107)  3  34  134  57  (63)  (84)  229  (100) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  -  (1)  -  (1) 
                    

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีส าระส าคญั                    
 - ค่าใชจ่้ายในการจดัการขาย (180)  (194)  -  (11)  (21)  (23)  -  (9)  (201)  (237) 
 - ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร (251)  (224)  -  (6)  (208)  (172)  (37)  (26)  (496)  (428) 
                    

เงินลงทนุในตราสารทุน 100  -  -  -  -  -  30  30  130  30 
รายจ่ายฝ่ายทุน 165  186  -  -  112  257  43  56  320  499 
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 น ้ายางข้นและ         

 น ้ายางแปรรูป  ยางแท่ง (*)  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,445  3,118  215  219  2,195  1,922  2,153  2,311  8,008  7,570 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน  

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,342  4,205  3  3  1,088  969  136  180  5,569  5,357 

 
(*) บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้ าการขาย ท่ีดิน อาคาร โรงงาน ซ่ึงใชด้ าเนินการประกอบกิจการผลิตยางแท่งใหก้บั บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง  
ในระหวา่งปี 2559 และไดป้รับโครงสร้างการด าเนินงานทางธุรกิจเป็นการจ าหน่ายยางแท่งและยางคอมพาวด ์
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การกระทบยอดรายได ้ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัของส่วนงานท่ีรายงาน 
 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายได้    
รวมรายไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 12,540  10,220 
รายไดอ่ื้น 408  217 
 12,948  10,437 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (3,480)  (2,584) 
รายได้รวม 9,468  7,853 
    
ก าไรหรือขาดทุน    
รวมก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 478  (112) 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (249)  12 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 229  (100) 
    
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 12,715  12,989 
ตดัรายการสินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน (4,707)  (5,419) 
สินทรัพย์รวม 8,008  7,570 

หนีสิ้น    

รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 7,343  8,862 
ตดัรายการหน้ีสินระหวา่งส่วนงาน (1,774)  (3,505) 
หนีสิ้นรวม 5,569  5,357 
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รายการอ่ืนที่มีสาระส าคัญ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

  
ปรับปรุง 

 งบการเงิน
รวม 

 (ล้านบาท) 
2560      
ดอกเบ้ียรับ 106  (105)  1 
ดอกเบ้ียจ่าย 280  (105)  175 
รายจ่ายฝ่ายทุน 320  -  320 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212  (1)  211 
      
2559      
ดอกเบ้ียรับ 106  (104)  2 
ดอกเบ้ียจ่าย 258  (104)  154 
รายจ่ายฝ่ายทุน 499  (5)  494 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 188  (2)  186 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ส่วนงานท่ี 1 2 3 และ 4 มีการจดัการทัว่โลกแต่มีการผลิตและส านกังานขายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ไทย 8,248  6,716  5,113  5,018 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 6  5  103  110 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,214  1,132  1  2 
เงินลงทุนในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน -  -  132  32 
รวม 9,468  7,853  5,349  5,162 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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29   รายได้อ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ก าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
14 

 
8,890 

  
42,484 

  
- 

  
42,516 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  8,551  1,506  48  - 
ดอกเบ้ียรับ  692  1,765  55,873  54,550 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 15 -  29,143  -  100 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 15 -  12,018  -  - 
เงินปันผลรับ 5 -  535  231,971  7,186 
อ่ืนๆ  22,849  29,623  12,870  9,012 
รวม  40,982  117,074  300,762  113,364 

 
30   ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 208,908  243,551  29,221  24,069 
ค่าใชจ่้ายสงเคราะห์ตน้ทุนชาวสวนยาง 72,351  51,091  15,423  6,187 
ค่าใชจ่้ายการตลาด - ค่านายหนา้ 39,857  30,283  7,281  6,337 
อ่ืนๆ 11,273  7,841  592  116 
รวม 332,389  332,766  52,517  36,709 
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31    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  174,970  154,325  24,283  27,066 
ค่าเส่ือมราคา  62,820  55,886  4,400  3,017 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  19,868  19,125  3,417  3,655 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน  15,611  17,716  3,838  4,167 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   13,259  13,269  6,427  5,585 
ค่าธรรมเนียมอากรและภาษีอ่ืน  4,115  15,141  929  11,231 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  2,598  -  - 
อ่ืนๆ  32,399  47,745  4,929  10,199 
รวม  323,042  325,805  48,223  64,920 

 
32 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่าย       
   ทรัพยสิ์น 15 

 
8,130 

  
- 

  
11 

  
- 

ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซ้ือขายยาง  
   ล่วงหนา้ 

  
236 

  
24,277 

  
236 

  
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 15 -  -  -  3,824 
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน  -  -  -  124 
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน 14 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

2,640 

  
 

- 
รวม  8,366  24,277  2,887  3,948 
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33   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและค่าล่วงเวลา 368,726  322,354  31,172  27,814 
อ่ืนๆ 114,780  106,042  4,924  6,967 
รวม 483,506  428,396  36,096  34,781 

 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (192,228)  (51,860)  (222,564)  35,888 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,854,402  3,321,320  512,560  277,060 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,954,603  3,145,386  2,369,287  1,680,690 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 207,605  181,001  16,393  18,313 
ผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 483,506  428,396  36,096  34,781 
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35 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
บริษทัยอ่ย 5 -  -  49,935  50,785 
บริษทัร่วม 5 294  321  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  158  -  158 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจาก 
   ธนาคาร 

  
189,595 

  
169,291 

  
48,216 

  
46,272 

รวมดอกเบีย้จ่าย  189,889  169,770  98,151  97,215 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  6,340  6,798  1,796  612 
  196,229  176,568  99,947  97,827 
หัก  จ านวนท่ีรวมอยู่ในตน้ทุนของ         
-ดส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอาคารและ 
         อุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้าง 

 
15 

 
(7,146) 

  
(4,754) 

  
- 

  
- 

-ดส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันา  
         สวนยาง 

 
20 

 
(14,210) 

  
(17,635) 

  
- 

  
- 

สุทธิ  174,873  154,179  99,947  97,827 
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36 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  20,854  14,820  -  - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 21        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  13,406  27,208  3,654  8,136 
รวมภาษเีงินได้   34,260  42,028  3,654  8,136 

         

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง         8,136 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   228,635    (100,439) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  45,727  20  (20,088) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   2,178    4,740 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (15,657)    (6,458) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,230    4,344 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (23,526)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
14,575 

    
40,894 

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากผลขาดทุนสะสมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

   
9,450 

    
20,394 

อ่ืนๆ   283    (1,798) 
รวม   34,260    42,028 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   250,080    18,933 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  50,016  20  3,787 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (46,394)    (1,437) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   342    922 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี        
    เงินไดร้อการตดับญัชี   -    4,466 
อ่ืนๆ   (310)    398 
รวม   3,654    8,136 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
เป็นตน้ไป 
 

37 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหก้ลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตน ้ ายางขน้ สกิมเครป สกิมบล็อคและ
ผลิตภณัฑจ์ากยาง ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข)  ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 

(ค)  ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
 

(ง)  ใหน้ ารายไดส่้วนท่ีเพ่ิมจากการด าเนินงานประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมของปีก่อนมาหักไดร้้อยละ 5 มี
ก าหนดเวลาสิบปี 
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยในประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,234  4,821  6,055  749  4,369  5,118 
ขายในประเทศ 406  2,966  3,372  177  2,441  2,618 
รวมรายได้ 1,640  7,787  9,427  926  6,810  7,736 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ -  545  545  -  317  317 
ขายในประเทศ -  2,310  2,310  -  1,826  1,826 
รวมรายได้ -  2,855  2,855  -  2,143  2,143 

 
 

38 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดย                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 144,406  (168,083)  246,426  10,797 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,685,080  681,480  1,685,080  681,480 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 681,480  681,480  681,480  681,480 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.21  (0.25)  0.36  0.02 

 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับโครงสร้างของกิจการในปีd2560dจะไม่มีสิทธิลงมติหรือลงคะแนนเสียงใดๆ               
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้และจะไม่ไดรั้บเงินปันผล ดงันั้นหุน้ท่ีออกใหม่และช าระแลว้จ านวน 1,003.6 ลา้นหุน้ จะไม่น ามา
ค านวณก าไรต่อหุน้ของบริษทั ก าไรต่อหุน้ของบริษทัซ่ึงยงัคงค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากจ านวนหุน้เดิม
จ านวน 
681,479,688 หุน้ จึงไม่มีผลกระทบกบัก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

 
39 เคร่ืองมือทางการเงนิ  

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่ม
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บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
กูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) กลุ่มบริษทั/บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยสอบทานดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมใน
ทุกงวดบญัชี 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.9  1,447,203  -  -  1,447,203 

รวม   1,447,203  -  -  1,447,203 
          
          
          
          
          

 งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
          

ปี 2559          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ MOR+1  16,793  400  -  17,193 

รวม   16,793  400  -  17,193 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

          
          

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          

หมุนเวยีน          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.9 

  
1,390,303 

  
- 

  
- 

  
1,390,303 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืนๆ MOR+1 และ 
6 - 12 

  
13,486 

  
400 

  
- 

  
13,886 

รวม   1,403,789  400  -  1,404,189 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.1 - 7.4 

  
3,402,761 

  
- 

  
- 

  
3,402,761 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.0  8,000  -  -  8,000 
          

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  MLR-2  108,750  1,123,750  -  1,232,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4 - 6.5  74,805  90,643  -  165,448 

รวม   3,594,316  1,214,393  -  4,808,709 
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   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
2.9 - 7.4 

  
3,449,149 

  
- 

  
- 

  
3,449,149 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4.0  8,000  -  -  8,000 
          

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2   65,000  1,010,000  -  1,075,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.1 - 6.5  64,410  86,935  -  151,345 

รวม   3,586,559  1,096,935  -  4,683,494 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 
3.1 - 7.4 

  
2,907,325 

  
- 

  
- 

  
2,907,325 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.9 

  
32,000 

  
- 

  
- 

  
32,000 

          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2   58,750  898,750  -  957,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4 - 6.5  73,160  86,827  -  159,987 

รวม   3,071,235  985,577  -  4,056,812 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ 
วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในปีถดัไป 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 
 
 

   
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 
  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2559          

หมุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 
3.1 - 7.4 

  
863,207 

  
- 

  
- 

  
863,207 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.8 - 3.9 

  
1,349,300 

  
- 

  
- 

  
1,349,300 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2   12,000  255,000  -  267,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.1  9,078  12,974  -  22,052 

รวม   2,233,585  267,974  -  2,501,559 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2560  2559  2560  2559 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้   565  423  321  23 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  5  2 
เจา้หน้ีการคา้   (23)  (16)  -  (1) 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือ
ครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบดุล  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (19)  (44)  (11)  (1) 
          
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2560  2559  2560  2559 
เงินเหรียญริงกติ   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 14  65  14  - 

เงินจ๊าด    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5  13  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   10  2  -  - 
เจา้หน้ีการคา้   (5)  (7)  -  - 
        

เงินหยวน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59  49  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 15  -  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  3  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (6)  -  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มคีวามเส่ียง 615  488  329  23 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัขั้นมูลค่า
ยติุธรรม 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์มีมูลค่ายติุธรรมไม่
แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะทางการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตามสญัญาและอตัราคิดลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้น
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทัและคู่สัญญา 
ตามความเหมาะสม 
  

 
  งบการเงินรวม  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560          
หมนุเวียน          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ -  -  9,657  -  9,657 

          
31 ธันวาคม 2559          
หมนุเวียน          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ -  -  (5,794)  -  (5,794) 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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40 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
เคร่ืองจกัร อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง         42  90  4  - 
รวม  42  90  4  - 

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 12  7  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6  1  -  - 
รวม 18  8  -  - 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 14  26  10  5 
สญัญาซ้ือล่วงหนา้ -  21  -  9 
สญัญาขายล่วงหนา้ 468  663  13  44 
สญัญาซ้ือขายยางล่วงหนา้ – สุทธิ -  32  -  32 
รวม 482  742  23  90 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

- กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจ านวน 14.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 18.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาระหว่าง 32.5 - 34.1 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2559: 34.6 - 35.7 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีระยะครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2561 ถึง  
4 มกราคม 2562 (2559: 12 มกราคม 2560 ถึง 19 มิถนุายน 2560) และบริษทัไดท้ าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเป็นจ านวน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ตามสัญญาระหว่าง 32.6 - 33.2 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 35.7 - 36.0 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) โดยมีระยะครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 20 มิถุนายน 2561 (2559: 10 
เมษายน 2560 ถึง 19 มิถนุายน 2560)  

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2559: กลุ่มบริษัทได้ท า
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจ านวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตาม
สัญญาระหว่าง 35.7 - 36.0 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน 2560 ถึง 3 
กรกฎาคม 2560 และบริษัทได้ท าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจ านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญาระหว่าง  35.7 - 36.0 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะครบก าหนด
ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน 2560 ถึง 3 กรกฎาคม 2560)   

- ภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัส่วนท่ียงัไม่เรียกช าระของเงินลงทุนคิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 100 ลา้นบาท (2559: 
467.3 ล้านบาท) 

- บริษทัมีภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บและรักษาน ้ ายางเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.1 
ลา้นบาท (2559: 0.8 ล้านบาท) 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 42.4 
ลา้นบาทและ 3.6 ลา้นบาทตามล าดบั (2559: กลุ่มบริษัท 89.6 ล้านบาท) 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัย่อยเป็น
จ านวนเงินประมาณ 17.5 ลา้นบาท (2559: 5.1 ล้านบาท) 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัในการซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้ส าหรับการปลูก
ยางพาราในเขตจงัหวดัทางภาคเหนือ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

- บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือน ้ายางขน้ตามปริมาณและราคาท่ีระบุในสญัญา 

 

 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาร่วมลงทุนปลูกยางพารากบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกยางพารา โดยมีการ
แบ่งผลประโยชนต์ามสดัส่วนท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 35 ปี หรือจนกว่าตน้
ยางพาราจะหมดอายกุารใหน้ ้ายาง 

 ในปี 2553 บริษทัย่อยดังกล่าวได้มีการเปล่ียนสัญญาร่วมลงทุนปลูกยางพารา มาเป็นสัญญาเงินให้กู ้เพ่ือปลูกต้น
ยางพารากบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกยางพารา โดยมีภาระผูกพนัในการใหว้งเงินกูไ้ร่ละไม่เกิน 20,000 บาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ภายในระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา โดย
ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือตน้ยางพาราใหผ้ลผลิต 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการด าเนินการขอออกโฉนดท่ีดินจ านวนประมาณ 1,500 ไร่ โดยบริษทั
ยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูรั้บจา้งในอตัราไร่ละ 5,650 บาท 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จดทะเบียนนิติบุคคลกับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือท าธุรกรรมการค้าโดยมี
ระยะเวลาผกูพนั 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2569 

 
หนังสือค า้ประกนัธนาคาร      
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของกลุ่มบริษทัและบริษทั เหลืออยู่เป็นจ านวน
เงินประมาณ 14 ลา้นบาท (2559: 26 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัไดน้ าเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงิน 
27.3 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
 

 


