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          ประวตัิคณะกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายวรเทพ     วงศาสุทธิกลุ

อายุ 68  ปี

ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทั 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   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (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 ร่วมทุนยางพาราระหวา่งประเทศ 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 78  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.สวนยางวงัสมบูรณ์
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 71  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 2515 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ บจก.พี เค เพน้ท์

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 52  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 เจา้หน้าท่ีฝ่ายการลงทุน 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 87  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) // (รอบบ่าย)  
      ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 

 ปี 2548 กรรมการ  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (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 63  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

 

*  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 78  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.นนทบุรี 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 64  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 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรม อีเลก็โทรนิคส์ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2553 - มี.ค.2558 กรรมการ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2552 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการลงทุน และกรรมการ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)
ปี 2551 - ปัจจุบนั 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 68   ปี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ

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 0-2801-9118
เบอร์แฟกซ์ 0-2801-9110

 
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 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน
* การฝึกอบรมจากสถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI)
   สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
   ของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน" รุ่นท่ี 15

 

ปี 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ  ากดั (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ปี 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพย์
ปี 2553 - ปัจจุบนั บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)
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

กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธอ์งคก์ร

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 70  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 ากดับริษทั 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 58   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) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน
* 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    



16 
 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั

ช่ือ - สกลุ นายสุวาสิทธ์ิ  ดีวาน

อายุ 68   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
* การบริหารจดัการในการลดตน้ทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม * Leadership Management
* ลดตน้ทุน ไม่ลดคุณภาพ * การพฒันาภาวะผูน้ า
* การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM * Balanced Scorecard
* การวิเคราะห์และการตดัสินใจในทางธุรกิจ
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา

 
-ไม่มี -   

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

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาด

ท่ีปรึกษาดา้นการตลาดและขาย
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
ผูอ้  านวยการสนง.การตลาดและการขาย

Assistant Manager
Manager
Executive Director Marketing
Executive Director Marketing
รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

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    



17 
 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารบริษทั
ช่ือ - สกลุ นายประวิทย ์ วรประทีป
อายุ 45   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

บุตรชายของ  นายไพบูลย ์ 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 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)

ปี 2555 - ปัจจุบนั 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 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บจก.เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์
ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซค์อร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
ปี 2546 - 2558 กรรมการบริหาร บจก.แอโกรเวลท์

 

* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบติัให้เป็นผล * ผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ
* การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร * ปลุกยกัษ์
* Leadership Management * เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการการท างาน ระดบับริหาร
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา * เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพ่ือประเมินผลงาน
* บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั * วฒันธรรมองคก์รเร่ืองส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าท่ี
* การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM * ปลุกพลงัตวัคุณกระตุน้พลงัทีมงาน
* การบริหารจดัการในการลดตน้ทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม * การวิเคราะห์และการตดัสินใจในทางธุรกิจ
* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร 
  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 45   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

บุตรีของ  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 - ปัจจุบนั 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   สถาบนักรรมการบริษทัไทย
* Attending short-term training provided byThai 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 * ลดตน้ทุน ไม่ลดคุณภาพ
* การพฒันาภาวะผูน้ า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร * การบริหารจดัการในการลดตน้ทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
* วฒันธรรมองคก์รเร่ืองส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าท่ี * เกณฑใ์หม่ตามผลบงัคบัใชข้อง พรบ.หลกัทรัพยฯ์
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา * เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการการท างาน ระดบับริหาร
* 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 43   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

บุตรชายของ  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 - ปัจจุบนั 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

 

* 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 * เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพ่ือประเมินผลงาน
* Leadership Management * วฒันธรรมองคก์รเร่ืองส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าท่ี
* บทบาทหน้าท่ีของผูจ้ดัการและหลกัการบงัคบับญัชา * การบริหารจดัการในการลดตน้ทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
* ปลุกพลงัตวัคุณกระตุน้พลงัทีมงาน * ลดตน้ทุน ไม่ลดคุณภาพ
* การประสานงานระหวา่งหน่วยงานแนวทาง TQM
* การพฒันาทีมงานและการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร 
  โดยกิจกรรม Walk Rally

 

-ไม่มี -   
   

 การ  าร ต าแห   กรรมการ   ผู้บริหาร  กิ การ    

   



22 
 

การประกอบธุรกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และกลยุทธ์  

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

ในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ ายางขน้และผลพลอย

ไดจ้ากน ้ ายาง เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2534 ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่ือยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์คือ TRUBB ช่ือเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเทค็ซ์ (THAITEX) กลุ่มไทยเทค็ซ์มีการ

ขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัยางพารา   

ปรัชญาในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจภายใตป้ณิธานอนัแน่วแน่ต่อการผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล   

หรือเหนือกวา่มาตรฐานท่ียอมรับกนัในระดบันานาชาติ 

ดว้ยเหตผุลน้ีบริษทัจึงมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้อยูเ่สมอ 

เพ่ือใหส้ามารถสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วสัิยทัศน์ 
เราจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน ้ ายางขน้ของโลก  โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 

พนัธกจิ 
เป็นผูผ้ลิตน ้ ายางขน้ท่ีมุ่งเนน้ในคุณภาพเหนือกวา่มาตรฐานสากล 

เพื่อสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

ค่านิยม 

การท างานเป็นทีม 

เพ่ือคุณภาพดีเหนือกวา่มาตรฐาน 

ดว้ยความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและผลงาน 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความโปร่งใส 

ความมีประสิทธิภาพ  และ  รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ 
1. หาแหล่งวตัถุดิบท่ีถูกกวา่ มีปริมาณเพียงพอ คู่แข่งนอ้ยราย เพ่ือไดต้น้ทุนท่ีถูกกวา่ สร้างก าไรเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ BACK OFFICE และปรับเปล่ียนระบบ IT ใหท้นัสมยั  

3. เพ่ิมยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดใหช้ดัเจน 

4. สร้างนวตักรรมสินคา้ใหม่ใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ เพ่ิมความหลากหลายใหก้บัสินคา้ เพ่ือสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ หลีกเล่ียงการท าสงครามราคา 

5. หยดุการผลิตโรงงานท่ีผลิตไม่คุม้ทุน 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  

ดา้นอ านาจการควบคุมบริษทัเป็นของกลุ่มผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการบริหาร       

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารรุ่นใหม่ข้ึนมาเรียนรู้งานและแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริหารใน

ต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปัจจุบนัมีผูด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จ านวน 3 ท่าน นอกจากน้ี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่านอ่ืนๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบริษทัในเครือ เพ่ือความคล่องตวัและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน    

ปี 2557 มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

รับผิดชอบสายงานสนบัสนุนและปฏิบติัการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด  รับผิดชอบงานดา้นสายการตลาด

และการขาย  เพ่ือแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา   ลกัษณะการประกอบธุรกิจปี  2557 – 2559 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ  

- ขยายการลงทุนไปในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ปี 2556 บริษทัไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือ 

Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   ทุนจดทะเบียน 

80 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 64 คิดเป็นเงินลงทุน 51.20 ลา้นบาท ในปี  2557 บริษทัได้

ช าระค่าซ้ือหุน้ดงักล่าวบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจบริหารสวนยางพารา โรงรมควนัยางแผน่ และโรงงานน ้ า

ยางขน้ในเมืองมะริด จงัหวดัทวาย ซ่ึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีจุดเด่นดา้นการเกษตร โดยมี

สวนยางพาราท่ีสามารถสนบัสนุนการจดัหาวตัถุดิบยางพาราในอนาคต และเพื่อสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี

จากการลงทุนในเขต AEC และเป็นบริษทัแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนดา้นธุรกิจยางพารา

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ทั้งน้ี โรงงานน ้ ายางขน้ได้

เร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2558     

- สวนยางพาราในภาคเหนือเร่ิมกรีดยาง บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย

เร่ิมปลูกยางพาราในภาคเหนือตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบนัมีตน้ยางพาราท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ และ ตน้ท่ีก าลงั

เจริญเติบโตพร้อมท่ีจะใหผ้ลผลิตในอนาคตรวมประมาณ 560,570 ตน้ ในปี 2556 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมทดลอง

กรีดยาง และคาดวา่จะทยอยเปิดกรีดจนเกือบทั้งหมดภายในปี 2562   
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- การปรับแผนการผลิตของกลุ่มน ้ ายางขน้  ปี 2556 บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั บริษทัยอ่ยได้

หยดุการผลิตของโรงงานน ้ ายางขน้ขนาดเลก็ 1โรงงาน คือ สาขาบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ  เน่ืองจากมีการ

ผลิตท่ีไม่ถึงจุดคุม้ทุน  เพ่ือลดตน้ทุนคงท่ี   และมีการขายสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2558  ซ่ึงไดส้ร้างรายได้

และก าไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทั ในส่วนของโรงงานน ้ ายางขน้ท่ีเหลือ  กลุ่มบริษทัไดมี้การ

ปรับแผนการผลิตและจดัสรรเป้าหมายการผลิตใหม่ใหเ้หมาะสม          

- เพ่ิมการถือหุน้ในธุรกิจท่ีนอนยางพารา  ปี 2557 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ 

จ ากดั บริษทัยอ่ย เพ่ิมจากร้อยละ  44.93 เป็น 56.16  เน่ืองจากธุรกิจท่ีนอนยางพารามีผลประกอบการท่ีดี

และใหผ้ลตอบแทนสูงจากการลงทุน  

- ขายเงินลงทุนในบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซ่ียงไฮ)้ ประเทศจีน  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั จากเงินลงทุน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สดัส่วนการถือหุน้ท่ี

ร้อยละ 100 เหลือเงินลงทุน 0.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สดัส่วนการถือหุน้เหลือร้อยละ 55 ในเดือน

ธนัวาคม 2557  

- เลิกกิจการของธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในปี 2558   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แอ

โกรเวลท ์ จ ากดั บริษทัยอ่ย มีมติเลิกกิจการ เน่ืองจากปริมาณการซ้ือขายท่ีเบาบางในตลาดซ้ือขายสินคา้

เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ท าใหบ้ริษทัยอ่ยไม่สามารถสร้างก าไรได ้ 

- ก่อสร้างโรงงานน ้ ายางขน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิตจากสวนยางของกลุ่ม

บริษทั บริษทัไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จึงไดส้ร้างโรงงานน ้ ายางขน้ ซ่ึงอยูติ่ดกบัสวนยางของกลุ่มบริษทั 

เพ่ือท่ีจะไดน้ าเอาน ้ ายางสดท่ีกรีดไดจ้ากสวนยางในกลุ่มเองซ่ึงมีขอ้ดีท่ีสามารถควบคุมระยะเวลาขนส่ง

มาถึงโรงงานใหส้ั้นและลดจ านวนสารเคมีท่ีใชใ้นน ้ ายางสดได ้ น ามาผลิตเป็นน ้ ายางขน้เกรดพิเศษ ซ่ึง

สามารถขายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถลด ค่าใชจ่้ายในการขนส่งของน ้ ายางสด ไดถึ้ง

กิโลกรัมละ 5 บาท ซ่ึงเดิมตอ้งขนส่งมาท่ีโรงงานของบริษทัท่ีภาคตะวนัออก 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

นโยบายการด าเนินงานหลกัของกลุ่ม คือ การเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย โดยมีนโยบายการแบ่งการด าเนินงาน

เป็นกลุ่มธุรกิจได ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มน ้ ายางขน้ กลุ่มผลิตภณัฑย์าง  กลุ่มสวนยางพารา  โดยรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมา

จากกลุ่มน ้ ายางขน้ ส่วนกลุ่มยางแท่งและกลุ่มนายหนา้ซ่ึงยงัถือหุน้อยูน่ั้น ปัจจุบนัไดห้ยดุด าเนินการแลว้      

กลุ่มน ้ ายางขน้จะซ้ือน ้ ายางสดจากชาวสวนเพ่ือผลิตน ้ ายางขน้และจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกและบริษทัใน

เครือ  ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยท่ีผลิตเสน้ดา้ยยางยดืและผลิตท่ีนอนยางพารา ซ่ึงบริษทัในเครือจะผลิตสินคา้ส าเร็จรูป

จากยางพาราและจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก      

 กลุ่มสวนยางพาราจะใชน้ ้ ายางสดจากสวนยางพารา จ าหน่ายในรูปน ้ ายางสดใหแ้ก่โรงงานน ้ ายางขน้ในกลุ่ม   

 

รายช่ือบริษทัในแต่ละกลุ่มและโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2559 มีดงัน้ี 

ช่ือกลุ่มและช่ือบริษทั           สดัส่วนการถือหุน้ 
1. กลุ่มน า้ยางข้น          
    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)้)  
2. กลุ่มยางแท่ง 
    1. บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)       99.99% 
3. กลุ่มผลติภัณฑ์ยาง         
    1. บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย)       98.44% 
    2. บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)         56.16%    
4. กลุ่มสวนยางพารา         
    1. บริษทั ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)     99.99% 
      (บริษทั ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั มีบริษทัร่วม 1 แห่งช่ือ บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั)  
    2. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited (บริษทัยอ่ย)      64.00%    
5. กลุ่มนายหน้า          
    1. บริษทั แอโกรเวลท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย)          99.99% 
        (ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 3/2558 วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2558 ของบริษทั แอโกรเวลท ์จ ากดั ไดอ้นุมติัการเลิก
กิจการ) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มธุรกจิ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1 .กลุ่มน ้ ายางขน้ 7,925 75.93% 8,169 70.14% 9,740 71.79% 

2. กลุ่มผลิตภณัฑย์าง 1,833 17.56% 1,742 14.96% 1,539 11.34% 

3 .กลุ่มยางแท่ง 342 3.28% 1,402 12.04% 1,980 14.59% 

4. กลุ่มสวนยางพารา 120 1.15% 58 0.50% 1 0.01% 

5. กลุ่มนายหนา้ - 0.00% 1 0.01% 3 0.02% 

6. รายไดอ่ื้น 217 2.09% 274 2.35% 305 2.25% 

รายไดร้วมก่อน หกัรายการระหวา่งกนั 10,437 100.00% 11,646 100.00% 13,568 100.00% 

หกั: รายการระหวา่งกนั (2,584)  (2,656)  (2,027)  

รายไดร้วมหลงัหกัรายการระหวา่งกนั 7.853  8,990  11,541  
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กลุ่มน า้ยางข้น 

สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม 

ปี 2559 แนวโนม้ตลาดยางพาราโลกมีรูปแบบเดียวกบั 2558 คือราคายงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 1 

ปี 2559 โดยราคาตกต ่าลงมาตั้งแต่ตน้ปี 2555  มีสาเหตุส าคญัคือ ความตอ้งการใชย้างธรรมชาติรวมทัว่โลกชะลอ

ตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคยางธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดของโลก และความตอ้งการจาก

ยโุรป สหรัฐอเมริกา และส่วนอ่ืนของตลาดโลกลว้นลดลงอยา่งมาก ซ่ึงเป็นผลจากวกิฤติเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

พฒันาแลว้ 

ในประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากท่ีไดย้า้ยฐานการผลิตไปยงัต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินเยนไม่สามารถท่ีจะ

น าไปสู่การฟ้ืนตวัอยา่งมีนยัส าคญั โดยรวมแลว้เศรษฐกิจโลกจึงชะลอตวั  

ราคายางพาราท่ีตกต ่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตยางของโลก สวนยางพาราประสบภาวะรายไดล้ดลง 

เพราะราคายางท่ีต ่าจนไม่จูงใจใหเ้กิดการกรีดยาง ท าใหผ้ลผลิตยางพารา ปี 2559  ยงัคงท่ีจนถึงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559  

เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่วนช่วงไตรมาสท่ี 2 ราคายางเร่ิมจะขยบัข้ึน เน่ืองจากภยัแลง้ ในไตรมาส 4 ของปี 2559 เกิด

เหตุการณ์มีฝนตกอยา่งต่อเน่ือง ในหลายพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกตน้ยาง ของประเทศไทย ฝนท่ีตกอยา่งหนกัต่อเน่ืองกนั ท าให้

เกิดน ้ าท่วมใหญ่ในหลายพ้ืนท่ีทางภาคใตข้องไทย และท าใหไ้ม่สามารถกรีดยางไดแ้ละเกิดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 

(น ้ ายางสด) , จึงท าใหร้าคายางปรับข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัดว้ยสาเหตุเร่ืองราคาตกต ่า ผลผลิตยางพาราทัว่โลกในปี 2559 

คาดการณ์ไวท่ี้ 11.92 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนเพียงประมาณ 1% เม่ือเทียบกบั 11.82 ลา้นตนั ในปี  2558 

ในดา้นความตอ้งการใชย้างพารา คาดการณ์วา่การน าเขา้ของจีนในปี 2559 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ประมาณ 4.25 

ลา้นตนั (จากท่ีเคยคาดการณ์ไว ้  4.1 ลา้นตนัเป็นประมาณ 4.25 ลา้นตนั) และคาดการณ์วา่การน าเขา้ยางธรรมชาติของ

จีนจะเพ่ิมข้ึนในปี 2560เน่ืองจากปริมาณสตอ็คยางธรรมชาติในจีน ยงัคงค่อนขา้งต ่าและตอ้งน าเขา้ยางพารามากข้ึนในปี 

2560  เพ่ือท่ีจะรับมือกบัความตอ้งการท่ีคาดวา่จะมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ จีนยงัคงเป็นผูบ้ริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของยางธรรมชาติและสงัเคราะห์ ไปอีกหลายปี 

ราคาน ้ ามนัดิบปรับข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมาอยูท่ี่ USD 50-55/ Barrel และคาดวา่จะอยูท่ี่

ระดบั USD 50-60/ Barrel ในปี 2560 จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหร้าคายางธรรมชาติสูงข้ึนในปี 2560  เน่ืองจากตน้ทุนของยาง

สงัเคราะห์จะสูงข้ึนตามราคาน ้ ามนัและส่งผลทางดา้นบวก ท าใหร้าคายางพาราปรับข้ึนได ้

ในส่วนของน ้ ายางพารา เม่ือเทียบกบัปี 2559  แลว้ ปี 2560 มีแนวโนม้ราคาท่ีดีข้ึนท าใหอุ้ตสาหกรรมน ้ ายาง

ขน้ดีข้ึนเช่นกนั  เน่ืองจากความตอ้งการใชเ้พ่ิมข้ึน และปริมาณยางท่ีออกสู่ตลาดค่อนขา้งคงท่ี จึงคาดหวงัวา่ราคาจะ

ยงัคงสูงข้ึนกวา่ปี 2559 
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การจดัหาผลติภณัฑ์ 

  ลกัษณะการจดัหา 

 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีโรงงานผลิตน ้ ายางขน้ในประเทศไทยรวม 5 โรงงาน  ตั้งอยูท่างภาคใต ้3 โรงงาน  คือท่ี

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา, สุราษฎร์ธานี และพงังา และทางภาคตะวนัออกอีก 2 โรงงาน  อยูท่ี่จงัหวดัระยอง และชลบุรี มี

ก าลงัการผลิตรวมทั้งกลุ่ม 250,000 ตนัต่อปี 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานผลิตน ้ ายางขน้ท่ีเชียงราย ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมกระบวนการผลิต

ไดใ้นช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 เร่ิมก าลงัการผลิตท่ี 10,000 ตนัต่อปี และสามารถเพ่ิมข้ึนเป็น 20,000 ตนัต่อปี 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัมี โรงงานผลิตน ้ ายางขน้ในประเทศพม่า ภายใตช่ื้อ MYANMAR THAI RUBBER JOINT 

CORPORATION โดยปัจจุบนั มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 10,000 ตนัต่อปี 

กลุ่มผลติภัณฑ์ยาง 

เส้นด้ายยางยดื 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 

บริษทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทัยอ่ย”มีผลิตภณัฑห์ลกั คือ เสน้ดา้ยยางยดื (Rubber Thread) วตัถุดิบส าคญั 

คือ น ้ ายางขน้ ผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้วนใหญ่จะใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยลูกคา้ซ้ือเสน้ดา้ยยางยดืไปเป็นวตัถุดิบในการ

ประกอบส่ิงทออีกต่อหน่ึง โดยน าไปทอกบัเสน้ใยโพลีเอสเตอร์ เพ่ือใหก้ลายเป็นแถบ Elastic ส าหรับเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

เช่น ชุดชั้นในสุภาพสตรี ขอบเอวกางเกงยดื ขอบถุงเทา้ เป็นตน้ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนเสน้ดา้ยยางยดืธรรมชาติไดก็้คือ

เสน้ดา้ยยางสงัเคราะห์ ซ่ึงถา้หากราคาของเสน้ดา้ยยางสงัเคราะห์มีราคาถูกลงถึงระดบัหน่ึง จะท าใหลู้กคา้หนัไปใช้

เสน้ดา้ยยางสงัเคราะห์แทนเสน้ดา้ยยางยดืท่ีท าจากยางพาราธรรมชาติ ประกอบกบัในปี 2559 ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัลดลง

อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาเสน้ดา้ยยางสงัเคราะห์ปรับตวัลดลงอีก ท าใหผู้ใ้ชเ้ร่ิมเปล่ียนไปใชเ้สน้ดา้ยยางสงัเคราะห์

แทน แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั กลุ่มลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ทั้งสองประเภทยงัคงแบ่งแยกกนัอยู ่

2.2 การตลาดและการแข่งขัน         

      (1) นโยบายและลกัษณะการตลาด         

           1. กลยทุธ์การแข่งขนัท่ีส าคญั 

  - สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดท้ั้งรายเลก็และรายใหญ่  

  - สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการส่งมอบสินคา้ตามก าหนด   

- มีการบริการหลงัการขาย โดยมีตวัแทนประจ าทอ้งถ่ินดูแลรักษาตลาด      

- มีการเยีย่มเยยีนลูกคา้เป็นระยะๆ เพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  

- การรับประกนัคุณภาพสินคา้จนส่งถึงผูบ้ริโภค 
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- มีสินคา้ท่ีครอบคลุมทุกความตอ้งการตั้งแต่เบอร์เลก็ถึงเบอร์ใหญ่ 

 

           2. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   

สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหน่ายตรงถึงผูใ้ชแ้ละผา่นตวัแทน 

จ าหน่าย ส าหรับตลาดต่างประเทศ มีสดัส่วนการจ าหน่ายสูงถึงร้อยละ 95ของยอดขายรวม โดยจดัจ าหน่ายผา่นผูจ้ดั

จ าหน่ายในทอ้งถ่ิน ตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จีน เวยีดนาม กมัพชูา อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ตรุกี อียปิต ์ โปรตุเกส 

โปแลนด ์อิตาลี บราซิล เมก็ซิโก เป็นตน้ 

 

(2) สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมเสน้ดา้ยยางยดืเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากน ้ ายางขน้ จดัอยูใ่นประเภทผลิตภณัฑจ์ากยาง 

ธรรมชาติ โดยเป็นสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปของอุตสาหกรรมส่ิงทอ บริษทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศจาก

จ านวน 5 ราย คู่แข่งขนัส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตในประเทศ, ผูผ้ลิตในประเทศมาเลเซีย และผูผ้ลิตในประเทศจีน ในปี2559 

ความตอ้งการใชย้างยดืลดลง  เพราะสภาพเศรษฐกิจของจีน และตลาดโลกยงัคงซบเซา ประกอบกบัสถานการณ์ราคา

ยางพาราท่ีผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหลู้กคา้ยงัคงชะลอการสัง่ซ้ือยางยดื และไม่กลา้ท่ีจะสัง่ซ้ือเป็นจ านวนมาก    

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงและความตอ้งการใชล้ดลง แต่ในปี 2559 บริษทัยงัคงเพ่ิมปริมาณการ

ขายไดร้้อยละ 11 เพราะมีการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ซ่ึงสามารถขยายตลาดไป

ตลาดอ่ืนนอกเหนือจากจีน  เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต,้ กลุ่มประเทศยโุรปและกลุ่มประเทศมุสลิม ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี

ราคาสูงกวา่ตลาดจีน   

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

(1) ลกัษณะการจดัหา  

             บริษทัยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูใ่นจงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 24,000ตนัต่อปี นโยบายการผลิตท่ี

ส าคญัคือ ผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นประเทศ การจดัหาวตัถุดิบหลกั คือ  น ้ ายางขน้ จดัซ้ือ

จากภายในประเทศทั้งหมด โดยซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบางส่วนซ้ือจากผูค้า้ในประเทศ  ส าหรับสารเคมี จดัซ้ือ

จากผูน้ าเขา้เป็นส่วนใหญ่  กลุ่มยางยดืมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่  คือ กลุ่มน ้ ายางขน้ของกลุ่มไทย

เท็คซ์ เพราะมีการซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซ้ือรวมแต่ยอ่มเป็นการ

รับประกนัไดว้า่  จะมีวตัถุดิบในการผลิตตลอดทั้งปี 

       (2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม         

            ในกระบวนการผลิตจะตอ้งมีระบบการบ าบดัน ้ าท่ีดี บริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงใชร้ะบบบ าบดัน ้ าท่ีใชใ้น

กระบวนผลิตทุกขั้นตอนอยา่งถาวร มุ่งเนน้ลดการใชน้ ้ าในการผลิต นอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการน าสารเคมีบางส่วน

กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิตไดอี้ก เพ่ือลดการใชป้ริมาณสารเคมี ท าใหก้ระบวนการบ าบดัน ้ ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดมลภาวะเก่ียวกบัน ้ าเสีย พร้อมกบัลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
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กลุ่มสวนยางพารา 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

      บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์ แอนด ์ แพลนเตชัน่ จ ากดั “บริษทัยอ่ย” ด าเนินธุรกิจปลูกสร้างสวนยางพารา 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน ชยันาทโดยเร่ิมปลูกตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั มีพ้ืนปลูกรวม 12,020ไร่

ประกอบดว้ย 

      1.จงัหวดัเชียงราย พ้ืนท่ีปลูก 7,293 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป 

      2.จงัหวดัน่าน พ้ืนท่ีปลูก 2,556 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2556 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแตปี่ 2556 เป็นตน้ไป 

      3.จงัหวดัพะเยา พ้ืนท่ีปลูก 1,219 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 เร่ิมเปิดกรีดตั้งแตปี่ 2558 เป็นตน้ไป  

      4.จงัหวดัชยันาท พ้ืนท่ีปลูก 952 ไร่ ปลูกตั้งแตปี่ 2556 ถึง 2557  เร่ิมเปิดกรีดตั้งแตปี่ 2562 เป็นตน้ไป  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

      (1) นโยบายและลกัษณะการตลาด  

           ในปี 2560 บริษทัยอ่ยจะน าผลผลิตยางพาราจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานของบริษทัแม่ คือ บริษทั ไทยรับ

เบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีจงัหวดัชลบุรี เพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ายางขน้เกรดพรีเม่ียม 

ซ่ึงบริษทัแม่สามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบไดดี้ เพราะไดว้ตัถุดิบจากสวนยางพาราของบริษทัในเครือเดียวกนั   

      (2) สภาพการแข่งขนัในปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม             

           สวนยางพาราในภาคเหนืออยูใ่นเขตพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ เร่ิมทยอยใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน ถือวา่

บริษทัยอ่ยไม่มีคู่แข่งขนัทางธุรกิจ เพราะสามารถส่งผลผลิตทั้งหมดท่ีไดจ้ากสวนยางพาราของบริษทัยอ่ยและสวน

ยางพาราอ่ืนในพ้ืนท่ีภาคเหนือใหก้บับริษทัในกลุ่มไทยเท็คซ์  เพ่ือเพ่ิมยอดขายและก าไรของกลุ่มบริษทั  

ทีน่อนยางพารา 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2546 ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย ท่ีนอน หมอน

และสินคา้อ่ืนๆ  ท่ีผลิตจากโฟมยางพาราธรรมชาติ 100%  ภายใตค้  าสัง่ซ้ือลูกคา้ (OEM) และภายใตต้ราเคร่ืองหมาย

การคา้ของบริษทั  

ผลิตภณัฑข์องบริษทัประกอบดว้ยสินคา้ 4 กลุ่มหลกั คือ 

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

2) หมอน 

3) เคร่ืองนอนส าหรับเด็ก 
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4) ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น เบาะรองนัง่ เบาะรองหลงั และหมอนรองคอ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

(1) นโยบายและลกัษณะการตลาด  

 บริษทัเนน้การผลิตท่ีนอนและหมอนยางพาราท่ีท าจากยางธรรมชาติ ผลิตตามมาตรฐานสากล โดยสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่จะไม่มีส่ิงปลอมปนในวตัถุดิบท่ีใช ้เน่ืองจากเป็นบริษทัในกลุ่มไทยเท็กซ์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ ายางขน้

คุณภาพสูง นอกจากน้ีบริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหสิ้นคา้ โดยจะพฒันาสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรม

ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ของบริษทัเอง 

(2) ช่องทางจดัจ าหน่าย 

บริษทัมีช่องทางจดัจ าหน่ายในลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

ส าหรับตลาดในประเทศช่องทางจดัจ าหน่ายหลกัคือผูค้า้ส่ง โรงงานผลิตท่ีนอน ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ 

ตวัแทนจดัจ าหน่าย (Dealer) รวมถึงลูกคา้โครงการเช่น โรงแรม รีสอร์ต อพาทเมนต ์เป็นตน้ 

ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษทัจ าหน่ายสินคา้ผา่นคูค่า้ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้ าเขา้ ตวัแทนจ าหน่ายหรือผูจ้ดั

จ าหน่ายทอ้งถ่ินในต่างประเทศ 

 (3) สภาพการแข่งขนัและแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรม 

- การแข่งขนั 

บริษทัมีคู่แข่งหลกัในประเทศ 2 ราย และบริษทัผูผ้ลิตท่ีนอนยางพาราจากประเทศเวยีดนาม มาเลเซีย     ศรี

ลงักา อินเดีย ซ่ึงเป็นคู่แข่งในส่วนของตลาดประเทศ 

- แนวโนม้เคร่ืองนอนยางพาราในประเทศไทย 

จากปี 2559 ท่ีผา่น มีความทา้ทายและกดดนัจากหลายปัจจยั ทั้งทางภาวะเศรษฐกิจ คู่แขง่และ ราคา แต่ปัจจยั

ส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัภายใตภ้าวะเศรฐกิจเช่นน้ี ประกอบดว้ย 1.คุณภาพของสินคา้บริษทัท่ีผลิต

จากน ้ ายางพาราธรรมชาติ 100% โดยไม่มีส่วนผสมของยางสงัเคราะห์ 2. เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั 3. บุคลากรท่ี

มากดว้ยประสบการณ์ 

ทั้งน้ีในดา้นภาวะผูบ้ริโภคเอง  เทรนดก์ารดูแลสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ผูบ้ริโภคให้

ความส าคญักบัเร่ืองสุขภาพและการออกก าลงัการ ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตจากธรรมชาติไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 

โดยเฉพาะลูกคา้ในประเทศจีน และเกาหลีท่ีนิยมเคร่ืองนอนยางพารามาก ตลาดนกัท่องเท่ียวก็เป็นกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ

ตลาดน้ีเช่นกนั และคาดวา่ตวัเลขนกัท่องเท่ียวปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนกวา่ปี 2559 จึงจะท าใหย้อดขายเติบโตได ้ในดา้น
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คุณภาพสินคา้ของทางบริษทัก็ไดรั้บรองมาตรฐานดา้นคุณภาพจากสถาบนัต่างๆในต่างประเทศ เช่น Eco institute และ

LGA Product GmbH จากประเทศเยอรมนันี และผา่นการทดสอบเร่ืองไรฝุ่ นจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับอีกดว้ย 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ 

  ลกัษณะการจดัหา 

บริษทัมีโรงงานตั้งอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ มีก าลงัการผลิตต่อปีสามารถผลิตท่ีนอน 120,000 

หลงัและหมอน 720,000 ใบ และบริษทัคาดวา่ในปี 2560 จะมีก าลงัการผลิตหมอนเพ่ิมข้ึนอีก 1,440,000 ใบ จาก

โครงการขยายก าลงัการผลิตท่ีจะแลว้เสร็จในปี 2560 เพื่อรองรับตลาดท่ีโตข้ึน ส่วนโครงการขยายก าลงัการผลิตท่ีนอน 

TOPPERS จะแลว้เสร็จภายในตน้ปี 2561 โดยมีก าลงัการผลิตท่ีนอน TOPPERS ได ้100,000 ช้ิน/ปี 

บริษทัจดัหาวตัถุดิบหลกัอนัไดแ้ก่น ้ ายางขน้จากบริษทัแม่ คือ บริษทัไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด เน่ืองจากบริษทัตอ้งการใชน้ ้ ายางขน้ท่ีมีคุณภาพดี และมีการควบคุมคุณภาพท่ี

เช่ือถือได ้ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆท่ีเป็นเคมีชนิดต่างๆบริษทัจดัซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ 

3.  ปัจจัยความเส่ียง                                                                                                  

3.1 ความเส่ียงด้านปริมาณและราคาวตัถุดบิยางพารา  

ปริมาณวตัถุดิบ - ยางพาราเป็นสินคา้เกษตรซ่ึงไดจ้ากสวนยางพารา แต่ปริมาณยางท่ีจะออกสู่ตลาดนั้น มี

ปัจจยัหลายอยา่งท่ีจะส่งผลกระทบ เช่น  

(1) การใหผ้ลผลิตของสวนยาง ตน้ยางพาราจะมีช่วงท่ีใหผ้ลผลิต และหยดุให้ผลผลิต (ช่วงท่ีตน้ยาง

ผลดัใบ) ซ่ึงโดยเฉล่ีย จะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่อาจจะสั้นหรือยาวกวา่น้ีข้ึนอยู่

กบัสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค ซ่ึงจะเอ้ือใหต้น้ยางออกใบใหม่และตน้ยางแขง็แรงพอท่ีจะ

ถูกกรีด ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี ท าใหไ้ม่มีวตัถุดิบยางออกสู่ตลาด มีผลท าให้ผลประกอบการช่วงท่ีไม่

มีผลผลิตอาจจะดอ้ยลงจากก าลงัการผลิตท่ีลดลง  

(2) สภาพภูมิอากาศ เช่น หากเกิดความแห้งแลง้มากในพ้ืนท่ีสวนยาง ก็จะท าให้ผลผลิตลดลง หรือ

ในภูมิภาคท่ีมีฝนตกชุกก็จะท าให้เก็บผลผลิตไดน้อ้ยลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีผลต่อความ

แหง้แลง้และปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลายปีมาน้ีคือ เอล นีโญ และลา นีญ่า ไม่วา่การเกิด

สภาวะแลง้หรือมีฝนมากเกินไปก็ส่งผลกบัปริมาณยางพาราท่ีจะกรีดไดท้ั้ งส้ิน ท าให้ประเทศ

ผูผ้ลิตยางพารา รวมถึงประเทศไทย ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติอางมีการปรับตวัลดลงใน

ช่วงเวลาดงักล่าว 

(3) การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง  ในช่วงท่ีราคายางตกต ่า มีแนวโน้มท่ีเกษตรกรและชาวสวน

ยางพาราจะหยดุกรีดยางหรืออาจจะเปล่ียนงานไปท าอาชีพอ่ืนท่ีใหร้ายไดม้ากกวา่ ถา้ราคายางยงั
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มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองการขาดแคลนแรงงานกรีดยางอาจจะน าไปสู่ภาวะการขาดแคลน

ผลผลิตก็เป็นได ้

     ราคายาง - เน่ืองจากยางพาราเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์ดงันั้นราคาจึงมีความผนัผวนข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัดงัน้ี  
(1) อุปสงคแ์ละอุปทานของยางธรรมชาติ เน่ืองจากความตอ้งการใชย้างธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะใช้

ใน  

การผลิตยางลอ้รถยนตแ์ละรถอ่ืนๆ แมว้า่จะมีการใชย้างพาราในการผลิตสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย

หลายชนิด แต่ยางลอ้ก็ยงัเป็นสินคา้หลกั ดงันั้น ความตอ้งการใชล้อ้รถยนต์จะส่งผลต่อความ

ตอ้งการใชย้างอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนอุปทานของยางพาราจะข้ึนอยูก่บัปริมาณพ้ืนท่ีปลูกยางพารา

ท่ีสามารถเปิดกรีดไดเ้ป็นหลกั 

(2) การแข่งขันกับสินค้าทดแทน สินคา้ทดแทนคือยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ หากมีการผลิตยาง

สังเคราะห์มากก็จะเกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าชนิดท่ีใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยาง

ธรรมชาติได ้  

(3) ราคาน ้ ามนั ส่งผลทั้ งทางตรงและทางออ้มกับราคายางธรรมชาติ เน่ืองจากราคาน ้ ามนัเป็น

ส่วนประกอบหลกัในโครงสร้างตน้ทุนของการผลิตยางสังเคราะห์ ดงันั้นในช่วงท่ีราคาน ้ ามนั

ตกต ่า ราคายางสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นสินคา้ทดแทนของยางธรรมชาติก็จะมีราคาถูกลงเช่นกนั ใน

ทางออ้มวกิฤตราคาน ้ ามนัท าใหบ้รรยากาศการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑซ์บเซาลงเช่นกนั 

(4) การช้ีน าจากราคายางในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เน่ืองจากยางพารามีการซ้ือขายอยูใ่นตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหนา้หลายแห่ง คือตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ญ่ีปุ่น และจีน ซ่ึง

ผูท่ี้เขา้ไปซ้ือขายมีหลายกลุ่มเช่น ผูข้ายยางท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง และนกัลงทุนกลุ่มต่าง ๆ 

ซ่ึงปริมาณสัญญาล่วงหน้าท่ีซ้ือขายในแต่ละปี (คิดเป็นปริมาณยางพารา) ก็มากกว่าผลผลิต

ยางพาราหลายเท่า ดงันั้น ราคายางในตลาดล่วงหนา้ก็จะส่งผลต่อการซ้ือขายยางพาราดว้ย    

3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น   

      เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการส่งออกยางพาราไปยงัลูกค้าต่างประเทศ จึงต้องรับรายได้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ         แต่ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศดงันั้นรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดจะถูก

แปลงเป็นเงินไทย       ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุต่างๆ เป็นเงินบาทนั้นมีความผนัผวน จึงอาจส่งผลให้รายไดม้าก

หรือนอ้ยลงได ้หากไม่มีการป้องกนัความเส่ียง  

3.3 ความเส่ียงจากนโยบายรัฐบาล   

                        เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ท่ีสุดในโลก และการส่งออกยางพาราก็เป็นรายไดห้ลกั

ชนิด หน่ึงของประเทศ  ซ่ึงมีเกษตรกรจ านวนมากอยู่ในภาคส่วนน้ี ดงันั้น รัฐบาลจึงมีแนวโนม้ท่ีอาจจะเขา้แทรกแซง

ราคายางหากรัฐบาลเห็นวา่เกษตรกรไดรั้บความล าบากจากรายไดท่ี้ลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการของรัฐบาลท่ีเกิดข้ึน

แลว้ในอดีตเช่นปี 2555-2557 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน เน่ืองจากตน้ทุนจะสูงข้ึนและ
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อาจแข่งขนัราคากบัผูส่้งออกประเทศอ่ืนไม่ได ้ เน่ืองจากราคาตลาดโลกอาจไม่ปรับข้ึนตามราคาแทรกแซงของประเทศ

ใดประเทศหน่ึง หากสภาวะการแข่งขนัไม่เอ้ืออ านวย ในทางกลบักนัเม่ือมีการออกข่าวเร่ืองการระบายยางในสต็อกของ

รัฐบาล ราคายางท่ีซ้ือขายกนัในตลาดจะปรับตวัลดลงจากแรงกดดนัในการขาย 
 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 4.1 ทรัพย์สินถาวร 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจครบวงจรในการผลิต จ าหน่าย และส่งออกยางพารา โดย

ทรัพยสิ์นถาวรหลักท่ีใช้ในการสร้างผลผลิตคือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจ ักร ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นถาวรเหล่านั้น ดงัน้ี 

                     (1) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการผลิตและจ าหน่าย 
 

ประเภททรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าบัญชี (ลบ.) ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 1,465 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  645 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

2.4 โรงงานผลิตท่ีนอน หมอน ยางพารา 1 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ ฉะเชิงเทรา 

บจ. เลเทก็ซ์ ซิสเทม็ส์  ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นบางส่วน 

2.5  โรงเรือนท่ีใชใ้นงานสวนยาง 4 แห่ง 

 ตั้งอยูท่ี่ เชียงราย น่าน พะเยา และชยันาท 

บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์

แพลนเตชัน่ 

 ไม่ ติ ด จ า น อ ง กับ สถ าบัน

การเงิน 

3. เคร่ืองจกัร    

3.1  เคร่ืองจกัรใชผ้ลิตน ้ายางขน้ กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ และ 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

 ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

เป็นส่วนใหญ่ 

3.2 เคร่ืองจกัรใชผ้ลิตเส้นดา้ยยางยดื บมจ.เวิลดเ์ฟล็กซ ์  
535 

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 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีการใชท้รัพยสิ์นที่ดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจักร

มูลค่าตามบัญชีรวม 2,055.9 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหต:ุ มูลค่าบญัชี คือ ราคาประเมินทรัพยสิ์น  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม   

                     (2) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

     ท่ีดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า มีจ านวนอาคาร 12 หลงั บนเน้ือท่ี 75 ไร่ 2 งาน 86.0 ตารางวา เป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษทั มีมูลค่าทางบญัชีรวม 123 ลา้นบาทให้บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเช่าอยู ่ในอตัราปีละ 

1.02 ลา้นบาท (สัญญาเช่ามีอาย ุ10 ปี เร่ิมวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 หมดอายวุนัท่ี 31 มกราคม 2564) อสังหาริมทรัพย์

แห่งน้ีมีภาระติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

     ท่ีดิน ใหเ้ช่า เน้ือท่ี 2,060 ไร่ 19 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย คือ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ มีมูลค่า

ทางบญัชี 327.6 ลา้นบาท ให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า เพ่ือปลูกออ้ย นับแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 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 เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย คือ บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ มีมูลค่าทางบญัชีรวม 98.4 ลา้นบาทให้

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเช่าอยู ่ในอตัราปีละ 6 ลา้นบาท (สัญญาเช่ามีอาย ุ5 ปี เร่ิมวนัท่ี 15 มกราคม 2557) 

อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีมีภาระติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าว มีมูลค่าทางบญัชีรวม 549 ลา้นบาท 

(เป็นราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559, 4 มกราคม 2560 และ 27 มกราคม 2560 ใชเ้ป็น

ราคาขายได)้  

                     (3) ทรัพยสิ์นท่ีถือไวร้อการขาย ประกอบดว้ย 

     ท่ีดินใช้ปลูกสวนยาง (บริษทัย่อย คือ บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชัน่ เป็นเจ้าของ) 

จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่เพชรบูรณ์ มีเน้ือท่ี 11 ไร่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าทางบญัชีรวม 0.44 ลา้นบาท 

     ท่ีดิน อาคารส านักงานให้เช่า จ านวน 1 อาคาร มีเน้ือท่ี 36.50 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั มี

มูลค่าทางบญัชีรวม 6.83 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีไม่มีภาระติดจ านองกบัสถาบนั

การเงิน 

     ท่ีดิน อาคารส านกังาน จ านวน 1 อาคาร มีเน้ือท่ี 60 ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย คือ บมจ.

เวลิดเ์ฟลก็ซ์ มีมูลค่าทางบญัชีรวม 27 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อสังหาริมทรัพยแ์ห่งน้ีมีภาระติดจ านองกบั

สถาบนัการเงิน 

     (4) สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 

     สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจเป็นประเภทซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงิน 1.79 ลา้นบาท 
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินคา้เพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่ม โดยเป็นการ

ลงทุนในสดัส่วนท่ีมากพอใหบ้ริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดงักล่าวได ้

 4.3 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

(1) กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์นถาวรหมวดท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจกัรดว้ย

มูลค่ายติุธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 และจะท าการประเมินราคายติุธรรมใหม่ทุก 5 ปี โดยล่าสุดกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินราคา

ยติุธรรมใหม่ในปี 2559 (ยกเวน้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท าการประเมินใหม่ทุกปี)  และจะท าการประเมินใหม่

อีกคร้ังในปี 2564  

      ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร โรงงาน และเคร่ืองจกัรของกลุ่ม

บริษทัจึงบนัทึกและเปิดเผยในมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ 

(2) บริษทัผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นใหก้ลุ่มบริษทั 

      ในปี 2558 และ 2559 คือ บจก. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส(Agency For Real Estate 

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

ตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานฯใหก้ารยอมรับ 

      (3) วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เพ่ือใหท้รัพยสิ์นถาวรหมวดท่ีดิน อาคาร 

โรงงาน และเคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ายติุธรรมท่ีแทจ้ริง 

            

5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย                                                                                                             
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่                                                                                                             

6.1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

                     (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 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน ้ ายางขน้และสกิมบลอ็ก 

เลขทะเบียนบริษทั 0107536000137       

เวบ็ไซด ์  http://www.thaitex.com 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 749,607,657 หุน้ ทุนจดทะเบียน 749,607,657 บาท 

ทุนเรียกช าระ หุน้สามญั 681,479,688 หุน้ ทุนเรียกช าระ 681,479,688 บาท 

         (2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  

        1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั 

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   จ านวน 8 โรงงาน มีท่ีตั้งดงัน้ี  

1. 35 หมู่ท่ี 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 82130   

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

                   โทรสาร (076) 496-174 

2. 124 หมู่ 11 บา้นคลองปอม ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90250    

    โทรศพัท ์(074) 291-171-8, (081) 738-5645 โทรสาร (074) 291-175  

 

3. 293/2 หมู่ท่ี 1 ถนนสุราษฎร์-บา้นนาสาร ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

http://www.thaitex.com/
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                    จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100  

                   โทรศพัท ์(077) 355-339, (086) 475-7837, (091) 826-6020 โทรสาร (077) 355-769  

4. 44/5 หมู่ท่ี 8 ถนนกระเฉด-หาดใหญ่ ต าบลกระเฉด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21100  

โทรศพัท ์(038) 634-105, (038) 634-306-7 , (088) 526-1616 โทรสาร (038) 634-307  

5. 255 หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่น ้ าคู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140   (มีผูเ้ช่าใชอ้ยู)่ 

โทรศพัท ์(038) 913-289-92  

6. 10/5 หมู่ท่ี 3 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 22180  (ไม่มีคนเช่า) 

โทรศพัท ์(038) 385-147-49  

7. 19/52 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  (โกดงั ก่ิงแกว้) 

โทรศพัท ์(662) 740-6386  

8. 198 หมู่ท่ี 7 ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 57110 

โทรศพัท ์(053) 160-720 , (053) 160-730 โทรสาร (053) 160-720 , (053) 160-730 

 

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 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั   

Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd หรือ  

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซ่ียงไฮ้) 

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. บริษัท เวลิด์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

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    
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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. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตช่ัน จ ากดั  

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  

บริษัท สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 

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. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พ ีเอน็ อาร์ จ ากดั  

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 

ทุนจดทะเบียน  500 ลา้นบาท  
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ทุนเรียกช าระ  500 ลา้นบาท  

                     5. บริษัท เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 

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  51.20 ลา้นบาท  

ทุนจดทะเบียน  80 ลา้นบาท  

ทุนเรียกช าระ 80 ลา้นบาท 

               (3) บุคคลอา้งอิงอ่ืน 

        1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

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. ผู้สอบบัญชี 

ช่ือส านกังาน  บริษทั เคพเีอม็จี 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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การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                                                             

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

      บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 749.61 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้จ านวน 681.48 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 681,479,688 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

               7.2 ผู้ถือหุ้น 

     รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วนัท่ี 14 มีนาคม 2560) 
 

     - กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  

 

อนัดบั รายช่ือ  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 กลุ่มนายวรเทพ วงศาสุทธิกลุ              134,180,641  19.69% 
2 กลุ่มนายไพบูลย ์วรประทีป              102,334,807  15.02% 
3 กลุ่มนายปรัชญน์นท ์เตม็ฤทธิกลุชยั                 35,336,179  5.19% 
4 นายวชิญพ์ล สินเจริญกลุ                 15,778,700  2.32% 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั                15,196,164  2.23% 
6 นางกณัสินนัทน ์พงษน์ฤสรณ์                  9,600,000  1.41% 
7 นางฤดี ขนัแกว้                   5,000,000  0.73% 
8 นายณฐัพฒัน์ รังสรรค ์                  4,947,000  0.73% 
9 นายวรัิช บรรยงคนนัท ์                  4,720,000  0.69% 
10 นายอนนัต ์อคัรพทุธิพร                  3,750,000  0.55% 

 

รวม               330,843,491             48.56% 
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     - กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ   

 
 

อนัดบั รายช่ือ  จ านวนหุ้นทีถ่ือ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) 

1 กลุ่มนายวรเทพ วงศาสุทธิกลุ             134,180,641  19.69% 
2 กลุ่มนายไพบูลย ์วรประทีป             102,334,807  15.02% 
3 กลุ่มนายปรัชญน์นท ์เตม็ฤทธิกลุชยั                35,336,179  5.19% 
4 กลุ่มนายสุชาติ เจริญพรพานิชกลุ                  3,641,800  0.53% 

  รวม 275,493,427 40.43% 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 

      บริษทัมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 หรือ TRUBB-W1 จ านวน 54,516,637 

หน่วย  

มีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคม

ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือน

ธนัวาคม 2554 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557  ราคาใชสิ้ทธิ 3.20 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1.25 หุน้ต่อ 1 หน่วย ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจ านวน 

25,869 หุน้ และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือไดห้มดอายลุงแลว้   

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

       บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสม   

(ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสดัส่วนร้อยละ 100 ของก าไร

สุทธิ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

 

รายช่ือกรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ ประธาน    

2.นายไพบูลย ์ วรประทีป กรรมการ    

3.นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั กรรมการ    

4.นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการ  กรรมการ  

5.นายทิวา  สรรพกิจ* กรรมการ   กรรมการ 

6.นายเออร์วนิ  มูลเลอร์ กรรมการ   ประธาน 

7.นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ กรรมการ  ประธาน  

8.นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการ ประธาน   

9.นายสมคาด  สืบตระกลู กรรมการ  กรรมการ  

10.นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์ กรรมการ กรรมการ   

11.นายราชยั  วฒันเกษม กรรมการ กรรมการ   

 

หมายเหต ุ:* คุณทิวา  สรรพกิจ  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2559 
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รายช่ือกรรมการ 

 

ต าแหน่ง 

ประชุมกรรมการบริษัท 

ประจ าปี 2559 

จ านวนทีเ่ข้าประชุม/

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประจ าปี 2559 

จ านวนทีเ่ข้าประชุม/

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1.นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 

6/6 - 

2.นายไพบูลย ์ วรประทีป รองประธานกรรมการและ

กรรมการบริหาร 

6/6 - 

3.นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั รองประธานกรรมการและ

กรรมการบริหาร 

6/6 - 

4.นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการ  และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

6/6 - 

5.นายทิวา  สรรพกิจ *1 กรรมการอิสระ และกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน 

4/4 4/4 

6.นายเออร์วนิ  มูลเลอร์ *2 กรรมการอิสระ  และ                                   

ประธานกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน    

6/6 4/4 

7.นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ *3 กรรมการอิสระ และ                                        

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

6/6 - 

8.นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการอิสระ  และ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

6/6 6/6 

9.นายสมคาด  สืบตระกลู *4 กรรมการอิสระ  และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

6/6 4/4 

10.นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์*5 กรรมการอิสระ  และ กรรมการ

ตรวจสอบ 

5/6 2/2 

11.นายราชยั  วฒันเกษม  กรรมการอิสระ  และ กรรมการ

ตรวจสอบ   

4/6 3/6 
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หมายเหต ุ
 
*1. คุณทิวา  สรรพกิจ  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2559 
 *2. คุณเออร์วนิ  มูลเลอร์  เปล่ียนต าแหน่งจาก  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
ตรวจสอบ  ไปเป็น  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี 1  มิถุนายน 2559 
 *3. คุณสุชาดา  โสตถิภาพกลุ  เปล่ียนต าแหน่งจาก  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเส่ียง  ไปเป็น  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  เม่ือวนัท่ี 1  มิถุนายน 2559 
 *4. คุณสมคาด  สืบตระกลู  เปล่ียนต าแหน่งจาก กรรมการตรวจสอบ ไปเป็น  กรรมการบริหารความเส่ียง  
เม่ือวนัท่ี 1  มิถุนายน 2559 
 *5. คุณภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์ เปล่ียนต าแหน่งจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง  ไปเป็น กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1  มิถุนายน 2559 
  
8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน  9 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
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 และ 

กรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

 บริษทัมีนางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการผูจ้ดัการสายวางแผนและ

บริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษทั 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   

      - ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเงินเดือนและเบ้ียประชุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2559  จ านวน  8,000,000  บาทต่อปี   ในปี 2559  ค่าตอบแทนกรรมการเกิดข้ึนจริงมีจ านวนเงิน 7,174,000 บาท 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

กรรมการ 2559 

1 นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1,170,000 

2 นายไพบูลย ์ วรเประทีป รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร 1,140,000 

3 นายปรัชญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั รองประธานกรรมการ  และกรรมการบริหาร 1,140,000 

4 นายสุชาติ  เจริญพรพานิชกลุ กรรมการ  และกรรมการบริหารความเส่ียง 1,190,000 

5 นายทิวา  สรรพกิจ* กรรมการอิสระ  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน                                            250,000 

6 นายเออร์วนิ  มูลเลอร์ กรรมการอิสระ  และ                                       

ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

455,000 

7 นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ กรรมการอิสระ  และ                                          

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

386,000 

8 นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการอิสระ  และ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 408,000 

9 นายสมคาด  สืบตระกลู กรรมการอิสระ  และ  กรรมการบริหารความเส่ียง 380,000 

10 นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ  และ  กรรมการตรวจสอบ 379,000 

11 นายราชยั  วฒันเกษม กรรมการอิสระ  และ  กรรมการตรวจสอบ 355,000 

รวม 7,174,000 

 

หมายเหตุ : *คุณทิวา  สรรพกิจ  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2559 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และค่าพาหนะ ในปี 2559 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงรับ

จากบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงินรวม 31,299,000 บาท 
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(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

      - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ    ไม่มี  

      - ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทั

สมทบในอตัราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายงุานพนกังาน (ระบุในระเบียบบริษทั) ของเงินเดือน ในปี 2559 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 4 ราย  จ านวนเงิน 833,000 บาท 

 

8.5 บุคลากร 

      บริษทัมีผูบ้ริหารและพนกังานจ านวน 83 คน  สายงานหลกั คือ ฝ่ายโรงงานมีพนกังานจ านวน 72 คน  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2559 มีจ านวน 34,781,000 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงรายวนั ค่า

ล่วงเวลา โบนสั และอ่ืนๆ    

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือประโยชน์แก่พนกังานและบริษทัร่วมกนั

ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการภายใตป้รัชญาในการด าเนินธุรกิจ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัอยา่ง

แนบแน่น 

2. ใหค้วามส าคญักบัพนกังานวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อความเจริญเติบโตยัง่ยนืของบริษทั 

3. มุ่งสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติท่ีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของ

บริษทั 

4. ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัระดบั

ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความจ าเป็นของบริษทั รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกและ

ทศันคติในค่านิยมของความเป็น “ไทยเทค็ซ์” อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนกังานโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจดัการ การ

บริหาร 

ค่าตอบแทนสวสัดิการและสวสัดิภาพอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  และพนกังานกบับริษทั เพ่ือ

ความผาสุกของพนกังานและบริษทัร่วมกนัตลอดไป 

นโยบายการแรงงานสมัพนัธ ์
       

  ภายใตน้โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นการแรงงานสมัพนัธ์เป็นกรณีๆ 

ดงัต่อไปน้ี 
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1. ยดึถือแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการและของบริษทัอยา่ง

เคร่งครัด 

2. ใหค้วามเคารพต่อสิทธิของพนกังานภายใตก้ฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือความสงบ

เรียบร้อยของการด าเนินธุรกิจของบริษทั และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมบา้นเมือง 

3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน และ พนกังานกบับริษทับน

พ้ืนฐานของ 

บรรยากาศแห่งความเขา้ใจท่ีดีและเอ้ืออาทรต่อกนัอยา่งมีเหตุผล 

4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมของพนกังานและบริษทั ทั้งในดา้นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม การมีกิจกรรมร่วมทางสงัคม ทางศาสนาและกบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 

 

บริษทัถือบุคลากรของบริษทัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของบริษทั จึงให้

ความส าคญัต่อ 

การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัการท างานในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมายหรือรับผดิชอบอยา่งมีศกัยภาพสูงสุด ดว้ยการพฒันาพนกังานทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังาน

ในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน บริษทั และคู่

คา้ในการปฏิบติังาน 

 ในปี 2559 บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างาน โดยการจดั

ฝึกอบรมภายในบริษทั และส่งไปอบรมภายนอกอยา่งสม ่าเสมอตามความจ าเป็นและเหมาะสมของบุคลากรตาม

หน่วยงาน และระดบัชั้นครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัมีการจดัโครงสร้างและกระบวนการจดัการด าเนินการหรือการปฏิบติัการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ
อยา่งมีระบบ  แบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ตามธุรกิจ  ผลิตภณัฑ ์ 
ประจ าแต่ละหน่วยงาน  บริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั  น าไปสู่ความเจริญเติบโต  และ
เพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 9.1  นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
 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% 
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 ากบัดูแลบริหารในแต่ละบริษทั
ยอ่ย  บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการประชุมร่วมกนั เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ดงัน้ี 

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

Conference ทุกเชา้วนัจนัทร์  
3.  กรรมการบริหารบริษทัใหญ่จะติดตามความคืบหนา้  ดว้ยการเดินทางไปแต่ละท่ีตั้งโรงงานเป็นประจ า

ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทั ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ  โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

จ านวน 5 คณะ ดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษทั     จ านวน 11 ท่าน 
2.  คณะกรรมการบริหาร      จ านวน 4 ท่าน 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ    จ านวน 3 ท่าน 
4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  จ านวน 2 ท่าน 
5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    จ านวน 3 ท่าน 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีประสบการณ์สูงมา
เป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหารจะได้
พิจารณาสัง่การและมอบหมาย ประกอบดว้ย 

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

จากการแต่งตั้ งผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารไดแ้ทบทุกดา้น ถึงแมก้รรมการจะวา่งลง คณะกรรมการยงัไม่สามารถหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ง
ได ้จึงไม่มีปัญหาในการปฏิบติัและกฎหมายแต่อย่างใด ไดมี้การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหารใหช้ดัเจนเพ่ือมอบหมายใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัตามโอกาสและความเหมาะสม 

นอกจากนั้ นบริษัทยงัได้แต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับสูงอีกจ านวน 2 ต าแหน่ง เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีรายช่ือดงัน้ี   

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

(1)  คณะกรรมการบริษทั 
  
 พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 หมวด 6 ว่าดว้ยคณะกรรมการ มาตรา 67 - มาตรา 97 ได้
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบติั การเลือกตั้ง การประชุม การพน้จากต าแหน่งกรรมการไดก้ าหนดอ านาจและหนา้ท่ี
คณะกรรมการ ตามมาตรา 77  เพื่อบริหารจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ และมาตรา  85 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั 

 
นอกจากอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและยงัก าหนดขอ้ห้ามการปฏิบติั รวมจนถึงความรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายอนัเกิดข้ึนแก่บริษทัดว้ย 
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ ผูถื้อกรมธรรม ์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 
 

3. ประสานงานระหวา่งผูถื้อหุน้กบัฝ่ายบริหาร  ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั
กบัผูบ้ริหาร 

4. ก ากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา  ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบริษทั 

5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคล
ในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยผูถื้อหุน้ 
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6. เสนอผูส้อบบญัชีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง  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  แลว้แต่

จ านวนใดจะสูงกวา่ 
3. การซ้ือหรือขายสินทรัพยส์ าคญัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท  

หรือ 3% ของ NTA แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
หมายเหตุ  :  NTA (มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ)  

                     = สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม – สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน – ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (ถา้มี) 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้ึนมา  1 ชุด   ซ่ึงมาจากกรรมการบริษทัจ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 3 ท่าน   ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมี 4 ท่าน ประกอบดว้ย   
 

1. นายวรเทพ   วงศาสุทธิกลุ   
2. นายไพบูลย ์  วรประทีป 
3. นายปรัชญ ์   เตม็ฤทธิกลุชยันนท ์
4. นายสุชาติ    เจริญพรพานิชกลุ 

 
บริษทัไดจ้ดัท าระเบียบขอ้บงัคบัการท างานและอ านาจด าเนินการไวเ้ป็นกรอบการบริหารจดัการตามอ านาจ

หนา้ท่ีดว้ย ดงัน้ี 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอ 
ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั   ทั้งน้ีให้รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงและ
เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหวา่งท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัและให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบในท่ีประชุมคราวถดัไป  

2. ให้ผู ้บริหารงานฝ่ายต่างๆ ท่ี รับผิดชอบต่อการด าเนินงานในกิจการต่างๆ  รายงานผลงานให้
คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน 

3. อนุมติัการใชจ่้ายเงินตามระเบียบบริษทัท่ีก าหนดไว ้
4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั

ไวใ้นงบประมาณประจ าปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไวใ้นหลกัการแลว้ 
5. อนุมติัในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอ่ืนและให้

น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 
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6. อนุมติัการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสัง่จ่ายเงินของบริษทั 
7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารบุคคล

และดา้นการปฏิบติัการอ่ืนๆ 
8. อนุมติัการแต่งตั้งโยกยา้ย และเลิกจา้งพนกังาน 
9. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชีและการเงินอีกไม่นอ้ยกวา่ 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.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน  (Internal Audit)   ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 
6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
ทั้งน้ี นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษทั (ตามเอกสารแนบ 1 ) 
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 (4) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลือกจากกรรมการบริษทั 2 ท่าน 
ประกอบดว้ย  
1. นายเออร์วนิ มูลเลอร์  
2. ดร. ทิวา สรรพกิจ 

โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นเลขานุการ 
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธีิการในการสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
2. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์

อ่ืนท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนโปร่งใส  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวใหห้น่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ม่ือทวงถาม 

3. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ าปีโดยจะตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให ้ความส าคญักบั
การเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

(5)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคดัเลือกจากกรรมการบริษทั 4 ท่าน  

ประกอบดว้ย   
1. นางสุชาดา โสตถิภาพกลุ   
2. นายสุชาติ เจริญพรพานิชกลุ 
3. นายสมคาด สืบตระกลู  

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นเลขานุการ  
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีภารกิจหลกัในการจดัตั้งขอบเขตระบบงานเพ่ือใชใ้นการควบคุมความ

เส่ียงท่ีส าคญั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั และการจดัเตรียมกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียงท่ีใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมเพ่ือน าเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใชใ้น
การด าเนินการควบคุมความเส่ียงใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท างานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารโดยมีอ านาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 
1. ก าหนดนโยบาย  และแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม  ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ี
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ส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
กลุ่มธุรกิจเป็นตน้   

2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเส่ียง  และดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียงก าหนด 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพ
ของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

9.3   การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทั  มีวธีิการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ  และผูบ้ริหารระดบัสูง  2  วธีิ ดงัน้ี 

 วธีิท่ี 1 จ านวนกรรมการบริษทัข้ึนอยูก่บัมติของผูถื้อหุน้ ซ่ึงแลว้แต่ความเหมาะสมในการบริหารงาน แต่ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่   5 ท่าน ตามกฎหมายมหาชน 
 วธีิท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหาบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีประวติัตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษทัท่ีออกไปตามวาระ
หรือลาออกดว้ยเหตผุลอ่ืน หรือเพ่ิมข้ึน ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจท่ีขยายหรือลดขนาดธุรกิจ แลว้น าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
บริษทัมีการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งมีระบบดงัน้ี 
(1)  บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษทั  เจา้หนา้ท่ีบริหารในบริษทัยอ่ยแต่

ละแห่ง  เพ่ือก าหนดนโยบายควบคุม และมีอ านาจบริหาร ซ่ึงจะตอ้งรายงานพร้อมร่วมประชุมกบั
กรรมการบริหารของบริษทัใหญ่ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ทุกบริษทั  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบั
อ่ืน จะมีการประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ  

 
(2)  ผลการด าเนินงาน  บริษทัยอ่ยจะส่งงบการเงินทุก ๆ เดือน  เพ่ือท างบการเงินรวมทุกเดือนกบับริษทั

ใหญ่  เพ่ือติดตาม  วเิคราะห์  ผลการด าเนินงานของแต่ละเดือนของบริษทัยอ่ย 
(3)  ทุกๆ เดือน งบการเงินหลงัจากรวมกบับริษทัใหญ่แลว้  จะน าส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เพือ่

วเิคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบขอ้มูลฐานะการเงินมีการท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัหรือไม่ เป็นตน้  เพ่ือรายงานตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดท้นัเหตุการณ์ ต่อไป 

(4)  กรรมการในบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัเขา้ไปบริหารควบคุมและดูแล  จะไม่มีอ านาจในการ
ลดทุน เพ่ิมทุน ยบุหรือขยายกิจการ ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตหรืออนุมติั จากคณะกรรมการบริษทัใหญ่
ก่อน 

(5)  บริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการเท่านั้น 
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 9.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัหา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก  

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    
         9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกผูส้อบบญัชี จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) สอบบญัชี
งบการเงินปี  2559 โดยมี 

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ดงัน้ี  
 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)                                                                                                             
หน่วย : บาท 

รายการ
ที ่

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 

1 บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์ คอร์ปอร์เรชัน่ 
(ประเทศไทย) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์ สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ 

1,010,000 

2 บจก.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ 
นางสาวศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

1,860,000 

3 บมจ.เวลิดเ์ฟลก็ซ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ 
นางสาวศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

800,000 

4 บจก.ไทยรับเบอร์แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ 
นางสาวศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

500,000 

5 บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์
นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ 
นางสาวศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 

470,000 

6 บจก.สวนยางวงัสมบูรณ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์ 90,000 
7 บจก.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ 130,000 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 4,860,000 

 
(2) ค่าบริการอ่ืน (non- audit fee)        

9.7 การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
-ไม่ม-ี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) และกลุ่มบริษทัในเครือ  มีความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความรับผดิชอบ  สนบัสนุน ช่วยเหลือ ความ

เป็นอยูข่องชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีหรือพ้ืนท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพ่ือใชด้ าเนินธุรกิจ โดยการสนบัสนุนกิจการ

ดา้นสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนการพฒันาดา้นการศึกษาการ   ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสพภยั ร่วม

กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา  รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชน  ในฐานะองคก์รเอกชนท่ีมีความตั้งใจจะ

ใหชุ้มชนสงัคมรอบขา้งเราเป็นชุมชนสงัคมแห่งความสุข ดว้ยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขร่วมกนัโดย

โครงการส่งเสริมดงัน้ี 

10.1 ส่งเสริมการพฒันาเยาวชนและการศึกษา 

โครงการ “ยางไทยแก้จน สังคมเป็นสุขส่ิงแวดล้อมสดใส” เป็นโครงการท่ีบริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัท่ี

โรงเรียนจะมีรายไดเ้ป็นของตวัเองและสามารถน าไปพฒันาปรับปรุง คุณภาพชีวติ การศึกษา ของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ การด าเนินการโดยใหโ้รงเรียนหาพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไม่เกิน

โรงเรียนละ 20 ไร่ ซ่ึงจะเป็นท่ีของโรงเรียนหรือพ้ืนท่ีชุมชนมอบใหก็้ได ้ โดยบริษทัจะเขา้ไปด าเนินการปลูกยางพารา

ให ้และดูแลรักษาตามกระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี หรือจนกรีดยางพาราไดผ้ลผลิต  

บริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดงักล่าว  โดยร่วมกบัทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผูดู้แล  ซ่ึงบริษทัจะ

เป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตดงักล่าว  ส่วนรายไดห้รือเงินจากการขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน  ซ่ึงทางโรงเรียนและชุมชนไป

ดูแลเงินดงักล่าวกนัเองตามความเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชนแบบถาวร 

2. ช่วยใหโ้รงเรียนมีรายไดป้ระจ าและระยะยาว สามารถน าไปพฒันาดา้นต่างๆ ได ้โดยไม่ตอ้งรองบประมาณ

ของรัฐ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ใหก้บัครู อาจารย ์นกัเรียน และคนในชุมชนใกล้

โรงเรียน 

4. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ใหก้บัทอ้งถ่ิน ลดภาวะโลกร้อน 

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัเรียน ครูอาจารย ์ชุมชน  ซ่ึงมีรายไดใ้นระยะยาวเป็นของตนเองอยา่งถาวร 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

- 6 ปีข้ึนไป ตั้งแตเ่ดือนกนัยายน 2552 -2559 หรือ จนยางพารากรีดได ้
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ผู้ร่วมโครงการ 

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

- โรงเรียนท่ีร่วมโครงการ โดยครู และ นกัเรียน 

- ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่

- หน่วยงานราชการทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยู ่

สถานทีด่ าเนินโครงการ 

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  

ผลการด าเนินการ 

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 ส่งเสริมความรู้และสร้างอาชีพชุมชน 

โครงการฝึกอบรม “กรีดยางพาราเบ้ืองตน้”  

บริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัในการเสริมสร้างอาชีพใหก้บัชุมชน โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้กบับุคคลใน

ชุมชนท่ีสวนยางของบริษทัตั้งอยูห่รือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ  เพ่ือยดึเป็นอาชีพหลกั หรือเป็นอาชีพเสริมซ่ึงสามารถหา

รายไดเ้ล้ียงครอบครัวไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  โดยเราพร้อมรับผูเ้ขา้อบรมทุกท่านเขา้เป็นผูก้รีดยางพาราของ บริษทัใน

ปัจจุบนัหรือข้ึนบญัชีเป็นผูก้รีดยางใหบ้ริษทัและอนาคตท่ียางพาราในสวนยางของเราเปิดกรีดได ้อนัเป็นส่วนหน่ึงของ

การเพ่ิมรายไดเ้พ่ือสร้างความมัง่คงใหก้บัคนในชุมชนน าไปสู่ชุมชนสงัคมผาสุก นั้นเอง  

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้ขา้ใจและรับรู้วธีิการกรีดยางพาราท่ีถูกตอ้ง 
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2. ส่งเสริมใหค้นในชุมชนและบุคคลทัว่ไปมีอาชีพและเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ 

3. เป็นทางเลือกใหค้นในชุมชนหรือคนทัว่ไปมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

4. ท าใหค้นในชุมชนและคนทัว่ไปมีรายไดป้ระจ าหรือมีรายไดพิ้เศษเพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพหลกัอยูแ่ลว้ 

5. ท าใหค้นในชุมชนไม่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปหากินไกลๆ ถ่ินฐานเดิม 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

- อบรมปีละไม่นอ้ยกวา่ 2 รุ่น หรือตามความเหมาะสม 

 ผู้ร่วมโครงการ 

- คนในชุมชนและละแวกใกลเ้คียง 

- บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

- บริษทัและกลุ่มบริษทัในเครือ 

- หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน 

รายละเอยีดกจิกรรม 

- จดัวทิยากรบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

- จดัสถานท่ีใหฝึ้กลงมือปฏิบติัจริงกบัตน้ยางพารา 

- ประเมินผลแนะน าแกไ้ขขอ้พกพร่อง 

- ข้ึนเป็นบญัชีผูก้รีดยางของบริษทั 

- มอบใบประกาศตามหลกัสูตรบริษทั 

 10.3 ส่งเสริมกจิกรรมการกศุล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม ทะนุบ ารุง พระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของทุกคนในชุมชน  และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

รวมถึงความเขา้ใจระหวา่งชุมชนกบับริษทั ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัไดไ้ปด าเนินธุรกิจ เราจึงเห็นถึงความส าคญัในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนาดว้ยการท าบุญร่วมกบัคนในชุมชนดว้ย  โครงการทอดกฐินสามคัคี เป็นประจ า ทุกปี 

ในเขตพ้ืนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทักบัชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมทะนุบ ารุง พระพทุธศาสนา 

3. เพ่ือสร้างกิจกรรมในทอ้งถ่ินกบัชุมชนดว้ยกนัเอง 

4. มุ่งเนน้สร้างคุณประโยชนต์อบแทนกบัไปสู่ชุมชนในภาพรวม 
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การด าเนินการ 

- บริษทัจะคดัเลือกวดัท่ีขาดแคลนทุนทรัพยห์รือปัจจยัในการทะนุบ ารุงพระพทุธศาสนา 

- จะคดัเลือกวดัท่ีอยูใ่นเขตชุมชนท่ีบริษทัประกอบธุรกิจ 

- จะจดัทอดกฐินทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 วดั หรือมากกวา่ 

- บริษทัรับเป็นเจา้ภาพกฐินโดยใหบุ้คคลในชุมชนและบุคคลทัว่ไปไดร่้วมในกิจกรรมน้ี 

- การด าเนินการทอดกฐินจะท าร่วมกบัชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของวดันั้นๆ  

ผลการด าเนินโครงการ 

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 

 

11. การควบคุมภายใน  
 
11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท   

 
การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตระหนกัวา่ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก

ส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใชท้รัพยากรและ

การดูแลทรัพยสิ์น การรายงานขอ้มูลทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนป้องกนัหรือ

ลดความเส่ียงจากการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้ งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี โดย

ก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับัญชาท่ีชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใชใ้นการ

ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่าง

สม ่าเสมอ 

รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ นโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่ และนโยบายการรับแจง้เบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน อยา่งเป็น
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ลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และจดัให้มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน ทบทวนและจดัให้มีคู่มือการใชอ้  านาจและคู่มือการปฏิบติังานของทุก
ระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวั และ
เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็น
อิสระข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการ ในการปฏิบติังานของทุก
หน่วยงานทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียง
ทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) มาประยกุต์ใชใ้ห้การควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 
ตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายใน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ในปี 2559 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องทีม่นีัยส าคญั
ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดงันี ้

- การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจยั
ภายนอกและภายในองคก์ร จึงจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) เพ่ือก ากบั
ดูแลการบริหารความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และก าหนดนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กคนถือปฏิบติั โดยประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร 
ครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น เช่น ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปชัน่  เพ่ือหามาตรการในการดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุก
ปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็น
ประจ าทุกปี 
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- การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคลอ้งกบัความเส่ียงและประเภทธุรกิจ โดยไดมี้การแบ่งแยกหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชดัเจน และมีการจัดท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร และการปฏิบติังานในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละ
หน้าท่ีสามารถถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบติังานใน
ส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคญั เพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การขาย การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการ
ดูแลทรัพยสิ์น เป็นตน้ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั คู่มืออ านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานเพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ใหถื้อ
ปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ กลต. 

- ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันา
ระบบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหข้อ้มูลต่างๆ มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตาม
ผลขอ้มูล เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ีส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มี
ความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ  Internet เป็นตน้ เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือ/
ขั้นตอนการปฏิบติังานและข่าวสารของบริษทัฯ  

- ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การ
ปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียง
อยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือรีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายในผา่นฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้ตรวจพบ
จากการตรวจสอบหรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากน้ี ในส่วนของการประเมิน
การควบคุมภายในดา้นบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี ซ่ึงผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบ
ภายในไม่พบประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
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12. รายการระหว่างกัน   

12.1 รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปี 2559 

ในปี 2559 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผู ้

ถือหุน้หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นไปโดยทางการคา้ปกติ ดงัน้ี 

 

ค าอธิบายตวัย่อ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

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

 

บริษัทย่อย 

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%) 

 

บริษัทร่วม  

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

 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

SDR = บริษทั สวนยางสอยดาว จ ากดั 

V-Miracle = บริษทั ว ีมิราเคิล กรุ๊ป จ ากดั 

 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

คุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ  =   ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

คุณประกิต วรประทีป  =   บุตรตามกฎหมายของรองประธานกรรมการ กรรมการของบริษทัยอ่ย 

       และ ผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 

 

(1) รายการซ้ือ-ขายระหวา่งกนัท่ีเก่ียวกบัการคา้ปกติ 
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ช่ือและความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

LS (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ใน 
TRUBB 19% และถือหุน้ใน 
LS 37.17%) 

THAITEX ขายน ้ ายางขน้
ให ้LS  เพื่อใชผ้ลิตท่ีนอน
และหมอนยางพารา 

138  - LS ซ้ือน ้ ายางขน้จาก THAITEX เพราะเป็น
บริษทัในเครือของ TRUBB  

-  THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีขายให้แก่ลูกคา้
รายอ่ืน 

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

THAITEX ซ้ือน ้ า
ยางพาราสดจาก WSB 
เพ่ือใชผ้ลิตน ้ ายางขน้ 

10.78 - สวนยาง WSB และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่
ในภาคตะวนัออกเหมือนกนั จึงมีความสะดวก
ในการจดัซ้ือและประหยดัค่าขนส่ง 

- THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีซ้ือจากสวนยาง
อ่ืนในภาคเดียวกนั 

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

THAITEX ซ้ือน ้ า
ยางพาราสดจาก SDR เพื่อ
ใชผ้ลิตน ้ ายางขน้ 
 

7.97 - สวนยาง SDR และโรงงาน THAITEX ตั้งอยู่
ในภาคตะวนัออกเหมือนกนั จึงมีความสะดวก
ในการจดัซ้ือและประหยดัค่าขนส่ง 

- THAITEX คิดราคาเดียวกบัท่ีซ้ือจากสวนยาง
อ่ืนในภาคเดียวกนั 

V-Miracle (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือ
หุน้ใน TRUBB 5.46%และถือ
หุน้ใน V-Miracle 100%) 

TRLP ซ้ือเมลด็และ
ผลิตภณัฑอิ์นคาจาก 
V-Miracle เพ่ือจ าหน่าย 

- - V-Miracle คิดราคาท่ีถูกกวา่ท่ีขายให้แก่ลูกคา้
รายใหญ่ 

 

(2) รายการใหบ้ริการระหวา่งกนั 

ช่ือและความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

คุณประกิต วรประทีป  
(ถือหุน้ใน TRUBB 4.99%) 

โรงงาน THAITEX ท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีเช่าท่ีดิน
จากคุณประกิต วรประทีป 
เพ่ือสร้างโรงงานผลิตน ้ า
ยางขน้ขนาด 5 เคร่ือง 

0.10 - โรงงานขนาดเล็กขนาด 5 เคร่ืองไม่ควรมีเงิน
ลงทุนสูง ค่าเช่าท่ีดินแปลงดงักล่าวอยูใ่นอตัรา
ท่ี ต ่ า กว่ า ร าค าตลาดในท า เ ลนั้ น  ท า ให ้
THAITEX ไม่มีภาระการลงทุนสูง  เน่ืองจาก
มีค่าเช่าเพียงเดือนละ 8,800 บาท ระยะเวลาเช่า  
3 ปี สญัญาเช่าหมดอายมิุถุนายน 2561 
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(3) รายการใหกู้ย้มืระหวา่งกนั 

ช่ือและความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

คุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ  
(ถือหุน้ใน TRUBB 5.66%) 

คุณวรเทพ วงศาสุทธิกลุ 
ใหกู้ย้มืเงินแก่ TRUBB  
ในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ระยะสั้น ระยะเวลา 3 
เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2558-30 มีนาคม 
2559 อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 3 ต่อปี  

- - อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากผูบ้ริหารท่ีร้อยละ 3 
ต ่ากวา่การกูย้ืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร แบบ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.725-3.90 ต่อปี  

-  บริษทัไดป้ระโยชน์จากการกูย้ืมท่ีมีค่าใชจ่้าย
ดอกเบ้ียต ่ากวา่การกูย้มืจากธนาคาร   

(4) รายการค ้าประกนัระหวา่งกนั 

ช่ือและความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

LS (กลุ่มผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ใน 
TRUBB 19% และถือหุน้ใน 
LS 37.17%) 

TRUBB ค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือของ LS ท่ีกูจ้าก
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)   

- - LS เป็นบริษทัยอ่ยท่ี TRUBB ถือหุน้ 56.16%   

 

นโยบายในการก าหนดราคาของรายการระหวา่งกนั 

รายละเอียดนโยบายอยูใ่นหมายเหตุงบการเงิน ขอ้ท่ี 4 รายการส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในรายงานงบการเงินประจ า ปี 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษทัไดอ้ธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยูใ่นตารางขา้งตน้ คณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรองรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัไม่มีนโยบายการท ารายการใหม่ แต่ถา้จ าเป็น จะพิจารณาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ส่วน

รายการในปี 2559 ก็ยงัคงมีต่อเน่ืองในปี 2560 
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 สรุปงบการเงนิ 

 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 127,190,727          128,622,001        690,576                7,916,027            

ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 942,665,007          854,760,356        381,784,389         413,711,738        

ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 103,620,824          74,755,610          35,826,158           34,435,790          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                             -                           1,390,303,000      1,298,550,000     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 16,793,406            9,732,098            13,485,590           7,224,283            

สินคา้คงเหลือ 9 1,098,140,070       1,051,111,573     120,764,173         151,881,649        

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 15 34,310,904            440,000               6,826,000             -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 85,265,587            85,683,668          24,397,540           37,732,794          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,407,986,525       2,205,105,306     1,974,077,426      1,951,452,281     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 31,808,611            32,768,191          -                            -                           

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                             -                           1,893,670,467      1,893,670,467     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 -                             -                           -                            -                           

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 400,000                 4,185,590            400,000                4,185,590            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 549,060,000          528,610,000        123,090,000         87,400,000          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,318,133,375       2,594,725,305     267,835,146         202,074,098        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,787,792              665,970               659,120                -                           

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 17 192,444,240          192,444,240        6,270,000             6,270,000            

ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 19 851,210,212          809,549,892        -                            -                           

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 137,616,820          115,982,131        72,972,266           61,928,011          

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 18 45,000,000            45,000,000          -                            -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 24,543,747            49,640,022          4,296,938             28,409,107          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,142,929            9,347,325            791,429                3,280,958            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,162,147,726       4,382,918,666     2,369,985,366      2,287,218,231     

รวมสินทรัพย์ 7,570,134,251       6,588,023,972     4,344,062,792      4,238,670,512     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 3,449,148,862       4,213,604,221     863,207,402         1,128,085,651     

เจา้หน้ีการคา้ 4, 22 182,529,457          97,354,087          512,766,125         411,553,242        

เจา้หน้ีอ่ืน 4, 23 145,561,360          103,388,313        20,545,655           16,712,255          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 21 8,000,000              28,000,000          1,349,300,000      1,416,250,000     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 65,000,000            78,460,000          12,000,000           -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 64,410,104            63,211,568          9,078,327             8,589,037            

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,664,175            50,937,205          1,483,155             1,881,715            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,274,318              7,267,993            -                            -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,844,061              7,486,090            1,510,954             1,812,031            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,975,432,337       4,649,709,477     2,769,891,618      2,984,883,931     

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 1,010,000,000       6,940,000            255,000,000         -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 86,934,525            150,280,234        12,973,549           22,051,875          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 62,143,622            59,540,489          7,584,064             7,820,492            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 219,198,462          43,564,951          -                            -                           

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,381,276,609       263,325,674        275,557,613         29,872,367          

รวมหนี้สิน 5,356,708,946       4,913,035,151     3,045,449,231      3,014,756,298     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 25 749,607,657          749,607,657        749,607,657         749,607,657        

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 25 681,479,688          681,479,688        681,479,688         681,479,688        

ส่วนเกินทนุ

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 25 342,170,431          342,170,431        342,170,431         342,170,431        

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ส ารองตามกฎหมาย 26 123,676,011          121,136,453        58,650,000           58,650,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (439,021,914)         (319,733,634)       52,862,614           33,827,153          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,317,086,931       684,301,155        163,450,828         107,786,942        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั 2,025,391,147       1,509,354,093     1,298,613,561      1,223,914,214     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 188,034,158          165,634,728        -                            -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,213,425,305       1,674,988,821     1,298,613,561      1,223,914,214     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,570,134,251       6,588,023,972     4,344,062,792      4,238,670,512     

(บาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 36 7,735,986,523     8,855,544,674     2,142,620,185     2,253,443,028     
รายไดอ่ื้น 28 117,074,400        134,724,764        113,363,618        78,492,495          
รวมรายได้ 7,853,060,923     8,990,269,438     2,255,983,803     2,331,935,523     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 9 7,115,822,216     8,072,364,909     2,033,646,245     2,144,535,508     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 332,765,948        346,778,680        36,709,220          45,167,799          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 325,804,556        343,604,842        64,919,899          51,440,966          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31 24,277,184          60,595,561          3,948,299             72,113,259          
ตน้ทุนทางการเงิน 34 154,179,547        165,680,567        97,826,705          103,166,387        
รวมค่าใช้จ่าย 7,952,849,451     8,989,024,559     2,237,050,368     2,416,423,919     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (650,876)               (394,966)               -                              -                              
รวม (650,876)               (394,966)               -                              -                              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (100,439,404)       849,913                18,933,435          (84,488,396)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35 (42,027,795)         (36,040,509)         (8,136,553)           (275,558)               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (142,467,199)       (35,190,596)         10,796,882          (84,763,954)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไรจากการตีมลูค่าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร 14 882,478,862        -                              79,878,082          -                              
กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ส่วนท่ีโอนไป
   เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 (15,208,410)         -                              -                              -                              
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 20 (173,521,064)       1,492,789             (15,975,616)         95,808                  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 -                              (7,463,943)           -                              (479,040)               

693,749,388        (5,971,154)           63,902,466          (383,232)               
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (7,464,454)           (4,332,859)           -                              -                              
รายการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                              (12,628,876)         -                              -                              
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 226,897                (79,780)                 -                              -                              

(7,237,557)           (17,041,515)         -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 686,511,831        (23,012,669)         63,902,466          (383,232)               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 544,044,632        (58,203,265)         74,699,348          (85,147,186)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (168,083,275)       (76,195,240)         10,796,882          (84,763,954)         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12 25,616,076          41,004,644          -                              -                              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (142,467,199)       (35,190,596)         10,796,882          (84,763,954)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          516,037,054          (97,292,632)            74,699,348          (85,147,186)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12 28,007,578          39,089,367          -                              -                              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 544,044,632        (58,203,265)         74,699,348          (85,147,186)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 37
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.25)                      (0.11)                      0.02                       (0.12)                      

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (142,467,199)     (35,190,596)     10,796,882          (84,763,954)         

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 185,538,325      211,667,872    18,477,956          16,801,734           

ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนพฒันาสวนยาง 6,733,358           8,203,693         -                             -                              

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 2,598,071           41,142,093      (500)                      (9,600)                    

รายไดจ้ากการลงทุน (1,764,710)         (2,027,013)       (61,735,815)         (66,196,501)         

ตน้ทุนทางการเงิน 154,179,547      165,680,567    97,826,705          103,166,387        

มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (42,484,410)       (59,961,362)     (42,516,000)         -                              

รายการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                            (12,628,876)     -                             -                              

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                          -                             12,492,152           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (319,142)             (8,101,408)       (156,290)              (263,780)               

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

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (29,863,368)       (15,453,770)     (100,000)              (560,648)               

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,511,757           18,368              -                             -                              

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                            (28,027,298)     -                             -                              

ส ารองผลประโยชนพ์นกังาน 6,956,449           7,926,543         1,521,472            865,222                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

     สุทธิจากภาษีเงินได้ 650,876              394,966            -                             -                              

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,027,795        36,040,509      8,136,553            275,558                

185,427,196      309,684,288    38,981,382          (18,193,430)         

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2559 2558 2559 2558

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (116,196,824)     311,912,541    30,776,188          52,362,353           

สินคา้คงเหลือ (47,065,215)       18,892,799      31,117,476          7,740,118             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,588,424)         (18,620,352)     12,700,973          (8,654,207)            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (795,604)             18,219,367      2,489,529            (761,261)               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 122,995,900      (25,643,321)     106,157,421        205,658,392        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (4,273,030)         (40,944,292)     (398,560)              (2,316,159)            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (2,642,029)         (29,831,833)     (301,077)              (4,115,143)            

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (4,353,316)         (264,856)           (1,757,900)           -                              

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                            3,000,000         -                             -                              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 126,508,654      546,404,341    219,765,432        231,720,663        

รับภาษีเงินได้ 5,267,658           -                          -                             -                              

จ่ายภาษีเงินได้ (51,862,146)       (48,197,407)     (13,950,974)         (13,813,539)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 79,914,166        498,206,934    205,814,458        217,907,124        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,622,915           2,173,993         54,511,045          63,682,988           

รับเงินปันผล 535,600              -                          7,185,503            2,874,202             

เงินฝากท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                            2,143,752         -                             -                              

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                          (295,150,000)      (1,126,400,000)    

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                          203,397,000        1,250,600,000     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (3,275,718)         (11,613,872)     (2,475,717)           (11,293,208)         

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (425,830,086)     (142,110,228)   (8,019,843)           (1,061,035)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 429,351,817      39,228,968      100,000                560,748                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                            49,215,896      -                             -                              

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,603,929)         (551,044)           (823,900)              -                              

ซ้ือสิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน -                            (353,199)           -                             -                              

ตน้ทุนการพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน (33,343,117)       (41,446,427)     -                             -                              

เงินมดัจ าเพ่ือซ้ือท่ีดินลดลง -                            350,625            -                             -                              

จ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิเงินสดจ่าย -                            -                          -                             (226,000,000)       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32,542,518)       (102,961,536)   (41,275,912)         (47,036,305)         

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (170,497,030)     (185,807,378)   (97,734,765)         (102,807,060)       

จ่ายตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (6,798,538)         (4,899,732)       (611,947)              (627,793)               

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

    สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (764,455,359)     (194,460,800)   (264,878,249)      171,294,492        

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (63,579,384)       (60,528,746)     (8,589,036)           (8,113,097)            

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            20,000,000      378,500,000        765,260,000        

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000)       -                          (445,450,000)      (997,560,000)       

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                            5,000,000         -                             -                              

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                            (5,000,000)       -                             -                              

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

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (95,400,000)       (111,800,000)   (3,000,000)           -                              

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (5,608,148)         (6,110,615)       -                             -                              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (41,338,459)       (543,607,271)   (171,763,997)      (172,553,458)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (7,464,454)         (4,332,859)       -                             -                              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,431,265)         (152,694,732)   (7,225,451)           (1,682,639)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 128,622,001      281,316,677    7,916,027            9,598,666             

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (9)                         56                      -                             -                              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 127,190,727      128,622,001    690,576                7,916,027             

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

   ค่าเส่ือมราคา - ส่วนเพ่ิมจากการตีราคา 41,237,251        54,316,427      8,429,218            8,886,768             

   สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและเช่าซ้ือ 1,432,211           1,007,098         -                             -                              

   สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน -                            9,827,320         -                             -                              

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
   อตัราส่วนทางการเงนิ 

    
  

งบการเงนิรวม 

  
2559 

 
2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
    อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
 

0.61 
 

0.47 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 

 
0.27 

 
0.21 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 
 

0.02 
 

0.10 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 

 
9 

 
9 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 
 

42 
 

40 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 

 
7 

 
8 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 
 

54 
 

47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 

 
51 

 
68 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 
 

7 
 

5 
Cash Cycle (วนั) 

 
89 

 
82 

     อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
    อตัราก าไรขั้นตน้ 
 

8.02% 
 

8.84% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 
0.70% 

 
1.88% 

อตัราก าไรอ่ืน 
 

1.48% 
 

1.49% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 

 
147% 

 
298% 

อตัราก าไรสุทธิ 
 

-1.81% 
 

-0.39% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 
-7.33% 

 
-2.06% 

     อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

-2.01% 
 

-0.52% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 

 
0.81% 

 
5.12% 

อตัราหมุนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า) 
 

5.40 
 

2.49 
อตัราหมุนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 

 
1.11 

 
1.32 

     อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
 

2.42 
 

2.93 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 

 
1.25 

 
3.79 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 
 

0.13 
 

1.58 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบเฉพาะกิจการ) 

 
n/a 

 
n/a 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                    

14.1 ภาพรวมการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(TRUBB) ในปี 2559 มีผลขาดทุน 142.47 ลา้นบาท มีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน  107.27 ลา้นบาท จากการชะลอตวัของอุตสาหกรรม

ยางพาราอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2558 และราคาน ้ ายางสดในปี 2559 มีความผนัผวนค่อนขา้งมากโดยราคาปรับตวัสูงข้ึน เม่ือ

เปรียบเทียบจากระยะเวลาตน้ปีจนถึงปลายปี คิดเป็นร้อยละ 87.34 จากราคา 34.43 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 64.50 บาทต่อ

กิโลกรัม (ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัยาง) 

14.2 ผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรับงบการเงินปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 7,736 ลา้นบาท ลดลง 

1,120 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีทางกลุ่มธุรกิจไดป้รับโครงสร้างในส่วนของธุรกิจยางแท่ง ท า

ใหท้างกลุ่มธุรกิจขาดรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,060 ลา้นบาท ส าหรับตน้ทุนขายและบริการ 7,116 ลา้นบาท ลดลง 965 

ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 คิดเป็นลดลงร้อยละ 12 เป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีลดลงของธุรกิจยางแท่ง จึงท าให้

ตน้ทุนขายลดลงตามไปดว้ย กลุ่มธุรกิจมีการแกไ้ขคุณภาพการผลิตของกลุ่มผลิตภณัฑย์าง ใหส้ามารถผลิตไดป้ริมาณและ

คุณภาพท่ีดีข้ึน แต่ราคาวตัถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับราคาสูงข้ึน จึงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน 

กลุ่มธุรกิจไดแ้บ่งสายงานการผลิตและบริหารออกเป็นกลุ่มดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มธุรกิจน ้ ายางขน้และน ้ ายางแปรรูป มีผลขาดทุนก่อนหกัภาษี 107 ลา้นบาท เน่ืองจากราคายางมีความผนั

ผวนสูงในปี 2559 ซ่ึงเป็นผลมาจากราคายางในตลาดโลก และกลุ่มธุรกิจไดมี้การลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของก าลงัการผลิต 

และการจดัเก็บวตัถุดิบใหม้ากข้ึน เพื่อรองรับตามความตอ้งการและผลผลิตในอนาคต  

กลุ่มธุรกิจยางแท่ง มีผลก าไรก่อนหกัภาษี 34 ลา้นบาท เน่ืองจากทางกลุ่มบริษทัไดท้ าการขายท่ีดิน อาคาร 

และส่ิงปลูกสร้างใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงในปี 2559 ซ่ึงเป็นผลท าใหร้ายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 1,060 ลา้นบาท และ

ไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจยางแท่งจากการผลิตเป็นการจดัจ าหน่ายสินคา้ส าเร็จรูป  

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากยาง มีก าไรก่อนภาษี 57 ลา้นบาท มีปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และมีรายไดจ้ากการ

ขายเพ่ิมข้ึน 91 ลา้นบาท โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากยางมีฐานลูกคา้ในประเทศจีน และจะมีการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 

กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา มีการขาดทุนก่อนภาษี 84 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิเช่น สภาพดินฟ้าอากาศระหวา่งปีท่ีมีความแหง้แลง้มากกวา่ปกติ จึงท าใหผ้ลผลิตจาก

ตน้ยางพาราไม่สามารถใหผ้ลผลิตตามท่ีคาดหวงั ชาวสวนยางจึงไม่กรีดยาง เน่ืองจากรายไดใ้นการกรีดยางไม่คุม้กบัผลผลิต 

จากปัจจยัดงักล่าวท่ีท าใหท้างกลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ลผลิตตามตอ้งการ ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานไม่มีประสิทธิเท่าท่ีควร กลุ่ม
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ธุรกิจยงัคงมีค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงไม่ผนัผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ทั้งน้ียงัมีค่าดอ้ยค่าอาคารท่ีทางกลุ่มธุรกิจตอ้ง

รับภาระไว ้ซ่ึงท าใหก้ลุ่มธุรกิจขาดทุน 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

            (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย ์

                              - สินทรัพยห์มุนเวียน   อยูท่ี่ 2,408 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 203 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9 เกิดจากรายการ

หลกัท่ีส าคญั คือ ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 88 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 29 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 47 ลา้น

บาท เพราะราคายางพาราท่ีก าลงัปรับตวัสูงข้ึน ท าใหบ้ริษทัสามารถตอ้งใชเ้งินหมุนเวียนในสินคา้คงเหลือ และรายการ

หลกัอีกหน่ึงรายการ คือมีการโอนทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มาเป็นสินทรัพยร์อการขาย 34 ลา้นบาท 

                              - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยู่ท่ี 5,162 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 779 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนใน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 20 ลา้นบาท ซ่ึงมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในปี 2559  ตน้ทุน

พฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาท จากการลงทุนปลูกสวนยางพารา และท่ีดินอาคารอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ านวน 723 ลา้น

บาท เพราะมีการลงทุนเพ่ิมในการปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  การลงทุนสร้างโรงงานน ้ ายาง

ขน้หน่ึงแห่งในจงัหวดัเชียงราย 

       (2) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

             สินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ดแ้สดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงและไม่มีรายการใดท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่จะท าให้ดอ้ยค่าหรือไม่ไดรั้บ

คืนซ่ึงหากมีการดอ้ยค่า ทางบริษทัก็ไดต้ั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไวแ้ลว้ เพ่ือให้คุณภาพสินทรัพยส์ะทอ้นมูลค่าท่ี

แทจ้ริงตามราคาตลาด และใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

                (3) ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นกิจการอ่ืนๆ มีจ านวนรวม 1,078 ลา้นบาท เม่ือหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญแลว้  ลูกหน้ีการคา้สุทธิอยูท่ี่จ  านวน 943 ลา้นบาท ในปี 2559 ลูกหน้ีการคา้มีคุณภาพดีข้ึน  โดยพจิารณาจาก

โครงสร้างลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

              - ส่วนท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ อยูท่ี่ 800 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ  74  ของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนรวม   

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงอยูท่ี่ ร้อยละ 68   

                - ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระอยูท่ี่ 279 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ  26 ของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนรวม  ลดลง

จากร้อย 32 ของปีก่อน  

             - ส่วนท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวค้รบแลว้ จ านวน 136 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  13 ของลูกหน้ี

การคา้กิจการอ่ืนรวม   ซ่ึงในปี 2559 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน  
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14.4 สภาพคล่องและความพยีงพอของเงนิทุน  

        (1) แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  

             - การเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีมาและใชไ้ปจากการด าเนินงาน ปี 2559 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก

กิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 80 ลา้นบาท เพราะกระแสเงินสดท่ีไดม้าในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงรวม 116           

ลา้นบาท   เป็นผลจากราคายางพาราท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน   

                             - ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   บริษทัใชโ้ครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหน้ีสิน โดยมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2559 อยูท่ี่ 2.42 เท่า ลดลงจาก 2.93 เท่าในปีก่อน  ในปี 2559 ยอดเงินกูร้ะยะสั้น

ลดลง แต่เงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน  เป็นผลจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน  

                             - การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั   ปี 2559 ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทัใหญ่ 

เพ่ิมข้ึน 516 ลา้นบาท เกิดจากขาดทุนสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 168 ลา้นบาท และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 684 ลา้นบาท   

                        (2) รายจ่ายลงทุน  

                              ในดา้นกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปสุทธิ 33 ลา้นบาท 

รายการใหญ่เป็นเงินสดใชไ้ปในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 426 ลา้นบาท เป็นการลงทุนเพ่ิมในการ

ปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  การลงทุนสร้างโรงงานน ้ ายางขน้หน่ึงแห่งในจงัหวดัเชียงราย  

และ ตน้ทุนพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน 33 ลา้นบาท  เน่ืองจากยงัตอ้งมีการลงทุนบ ารุงรักษาตน้ยางพาราบางส่วน   โดยการ

ลงทุนในส่วนตน้ทุนพฒันาสวนยางเร่ิมมีจ านวนนอ้ยลง    

                              ในขณะท่ีมีการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 429 ลา้นบาท จากการขายโรงงานยางแท่ง 

ธุรกิจท่ีมีผลประกอบการขาดทุน   เพ่ือลดกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน      

                        (3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง  

                              เน่ืองจากยอดขายของน ้ ายางขน้เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของธุรกิจ

น ้ ายางขน้จะแปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดงันั้น ปริมาณการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนไม่เท่ากนัตลอดทั้งปี จะใชเ้งินทุน

หมุนเวยีนมากในช่วงส้ินปี และใชเ้งินทุนหมุนเวยีนนอ้ยในช่วงไตรมาส 2  ถึงแมว้า่ราคายางในช่วงปลายปี 2559 จะ

สูงข้ึนแตบ่ริษทัยงัคงมีวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน  

14.5 ปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อการด าเนนิงานในอนาคต    

   (1)  อุปสงคแ์ละราคายางพารา เน่ืองจากกลุ่มบริษทัประกอบกิจการธุรกิจยางพาราครบวงจร ดงันั้นหากความ

ตอ้งการใชย้างพาราเพ่ิมข้ึนในอนาคต ก็จะส่งผลใหร้าคายางสูงข้ึน และ ท าใหก้ารใชก้ าลงัการผลิตและการขาย รวมถึง

การท าก าไรดีข้ึน  
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(2) กลไกการแทรกแซงราคายางของรัฐบาล จากการท่ีรัฐบาลมีแนวคิดท่ีวา่ หากราคายางตกต ่า จะส่งผล

กระทบต่อการด ารงชีวติของเกษตรกร รัฐบาลจึงตอ้งการใหร้าคายางสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึง โดยจะมีมาตรการต่างๆ ท่ี

ออกมาเพ่ือแทรกแซงใหร้าคายางสูงข้ึนจนถึงเป้าหมาย แต่หากมาตรการท่ีออกมาเป็นมาตรการท่ีตลาดไม่ไดค้าดมาก่อน 

จะมีผลกระทบต่อราคายาง และตอ่ผลประกอบการของบริษทั  

(3) สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากวตัถุดิบยางพาราไดม้าจากสวนยาง ซ่ึงการท่ีจะกรีดยางไดน้ั้น สภาพ

ภูมิอากาศเป็นตวัก าหนดอยูส่่วนหน่ึง เช่น หากเกิดภาวะแลง้ผิดปกติในบริเวณท่ีปลูกสวยยาง ก็จะไม่สามารถกรีดน ้ ายาง

จากตน้ยางได ้ หรือหากมีฝกตกถ่ี ก็จะท าใหจ้ านวนคร้ังในการออกกรีดยางนอ้ยลง เน่ืองจากน ้ ายางจะถูกชะไปกบัฝน 

ไม่ไดผ้ลผลิต  

(4) ราคาน ้ ามนั แมว้า่ราคายางจะไม่ผนัแปรโดยตรงกบัราคาน ้ ามนั แต่ก็มีผลกระทบบา้งในทางออ้ม  

เน่ืองจากยางสงัเคราะห์ผลิตข้ึนมาจากสารปิโตรเคมีท่ีไดจ้ากน ้ ามนั ดงันั้น ราคาน ้ ามนัจะเป็นตวัก าหนดราคายาง

สงัเคราะห์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์ชท้ดแทนยางพารา 
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เอกสารแนบ 1

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย

                   รายช่ือบริษทั

รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7

นายวรเทพ             วงศาสุทธิกลุ X / /

นายไพบูลย ์           วรประทีป / /

นายปรัชญน์นท ์     เตม็ฤทธิกลุชยั / /

นายวนัชยั               ศรีหิรัญรัศมี / /  /  /

นายประวิทย ์          วรประทีป // //  / //  /

นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ // //  //  

นายภทัรพล             วงศาสุทธิกลุ // //  //  / /

นายประกิต              วรประทีป /  //  

นายโกวิท                 วงศาสุทธิกลุ /  //  /

นายไพฑูรย ์            วงศาสุทธิกลุ

นายณฐั                    วงศาสุทธิกลุ //  

นายพสิษฐพ์ล          เตม็ฤทธิกลุชยั /  //  /

นางปทุมพร             ตรีวิศวเวทย์ //

นางรัตนา                เตชะพนัธง์าม       /

นายทิวตัถ ์               ศิริชยัเทวินทร์ //  

นายไตรวิทย ์           ไชยนาพงศ์ /

นายอดิสร                 ยิ้มแยม้   /    

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

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
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เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงิน 
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