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รายงานประจ าปี  2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2 

 

 

 
 
 

 อายุ 71 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 บิดา นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 
 บิดา นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 

นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  6.38 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2551 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการบริษัท              
                                    บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2536 – ปัจจุบนั   - ประธานกรรมการบรหิาร         
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2560 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการก าหนด 
                         ค่าตอบแทน   

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง               

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2548 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรษิัท 

                                     บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์
 2545 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการ 

                                     บมจ.เวิลด์เฟล็กซ ์
 2537 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร         

                                     บจก.สวนยางวังสมบรูณ์  
 2537 – 2560      - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่   

                                     บจก.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยากรตลาดทุน  
(วตท.รุ่นที่ 5) 

 แนวทางการจัดตั้งและปฏิบตัิงานส าหรับ Audit 
Committee ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย 

 การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 Scorecard และการแก้ปญัหาภาคปฏิบัติ สถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาต ิ

 Certificate of Completion (Direction Certification 
Program) สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 หลักสตูร ประกาศนียบตัรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรบันักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9 สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 หลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 

 

 



รายงานประจ าปี  2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3 

 

 

 
 
 

 อายุ 81 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 บิดา นายประวิทย์ วรประทีป 
 บิดา นายประกิต วรประทีป 

นายไพบูลย์  วรประทีป 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  1.49 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 International Finance & Investment Management 
Program 

 Tsighua University, Beijing, China 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2551 – ปัจจุบัน   - รองประธานกรรมการบริษัท              
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2561 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2536 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร                     
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2545 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท               
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2532 – ปัจจุบนั   - กรรมการผูจ้ดัการ 
                                     บจก.สวนยางวังสมบรูณ ์

 2537 – 2560      - กรรมการบรหิาร 
                                     บจก.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 แนวทางการจัดตั้งและปฏิบตัิงานส าหรับ Audit 
Committee ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย 

 การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 Certificate of Completion ( Direction Certification 
Program ) สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี  2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

4 

 

 

  อายุ 74 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

(ลาออกเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 ไม่มี – 
 

นายปรัชญ์นนท์  เต็มฤทธิกุลชัย 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.80 
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2559 – ปัจจุบัน   - นายกสมาคมศิษย์เก่า              
                                     มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า    
                                     พระนครเหนือ  
                                     คณะบรหิารธรุกิจ 

 2561 – 2562     - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2551 – 2562     - รองประธานกรรมการบริษัท                     
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2545 – 2562     - กรรมการบรษิัท               
                                    บมจ. เวิลดเ์ฟล็กซ ์

 2537 – 2560     - กรรมการบรหิาร 
                                    บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2529 – 2562     - กรรมการบรหิาร 
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 ความก้าวหน้าในการใช้ Balanced    Scorecard และ
การแก้ไขปัญหาภาคปฏิบัตสิถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 Certificate of Completion ( Direction Certification 
Program ) สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

5 

 

 

 
 

 อายุ 46 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริษัท   
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 บุตร นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
 

นายภัทรพล  วงศาสุทธิกลุ 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.61 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่              
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2562 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 
                         บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท               
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2551 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิาร 
                                     บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์  

 2550 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 
                               บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด ์
                               แอนด์ แพลนเตช่ัน 
 2549 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร         

                                     บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์
 2555 – 2560      - กรรมการผูจ้ดัการ   

                                     บจก.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2553 – 2559      - กรรมการบรหิาร 

                         บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น 
                         อาร์ 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 Master of Business  Administration Assumption 
University , Bangkok 

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

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 Smart Exporter 3 at Department of Export 
Promotion 

 EDP รุ่น 3 ของบริษัทจดทะเบียนไทย 
 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให้เป็น

ผล 
 การพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเสริมสรา้งความเป็นเลิศของ

องค์กร 
 Leadership Management  
 บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการและหลกัการบังคับบัญชา 
 ปลุกพลังตัวคณุกระตุ้นพลังทีมงาน 
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานแนวทาง TQM 
 ผลกระทบของการเป็นประชามคมเศรษฐกิจอาเชียนฯ 
 เทคนิคการตั้งเปา้หมายเพื่อประเมนิผลงาน 
 วัฒนธรรมองค์กรเรื่องส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าที ่
 การบริหารจัดการในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนรวม 
 หลักสตูรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงข้ันสูง (ม.ส.) 
 Director Certification Program รุ่น 229/2559 

 

 



รายงานประจ าปี  2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

6 

 

 

  อายุ 66 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการอิสระ 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

- ไม่มี – 
 

นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาโท มหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2559 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการบรหิารความ   
                         เสี่ยง              

                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2551 – ปัจจุบนั   - กรรมการอิสระ         

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2557 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 

                                     บมจ.หลักทรัพย์ เคจไีอ 
                                     (ประเทศไทย) 

 2555 – 2558     - กรรมการบรหิารความเสี่ยง               
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2551 – 2558     - กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2544 – 2557     - กรรมการผู้จดัการ 
                                    บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ 
                                    (ประเทศไทย) 

 2544 – 2560     - กรรมการ         
                                    สมาคมตราสารหนี้ไทย 

 2540 – 2544     - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   
                                    บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ 
                                    (ประเทศไทย) 

 2533 – 2540     - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   
                                    บมจ.หลักทรัพย์ เอกเอเซีย 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 Director Certification Program รุ่น 38/2546 สมาคม
สง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่น 2/2 
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 อายุ 81 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

-  ไม่มี – 

นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ ์
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑติ บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2558 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการตรวจสอบ              
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2552 – ปัจจุบนั   - กรรมการอิสระ         
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2554 – 2558     - กรรมการตรวจสอบ 
                         บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2545 – 2551     - กรรมการบรษิัท              
                                    บมจ.เวิลดเ์ฟล็กซ ์

 2537 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร         
                                    บจก.สวนยางวังสมบรูณ์  

 2537 – 2560      - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่   
                                    บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน 

 การสัมมนานักบรหิารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 การรักษาความปลอดภัย รุ่นท่ี 73 (ภูมิภาค) ส านักข่าว
กรองบริหารศาสตร ์

 แผนและโครงการ (ระดับอาวโุส) รุ่นที่ 7 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 การประชุมนักบัญชี สมาคมนักบญัชีและผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยนักปกครองระดับสูง รุ่นท่ี 31  
(นปส.) วิทยาลัยการปกครอง 

 เทคนิคการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบญัชี ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 ยุทศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 ความรู้วิชาการสอบบัญชีช้ันสูง ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 การประชุมปญัหาข้อคิดเห็นฯตามนโยบายการปฏิบัตฯิ
2542 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธาน ี

 การปรับทิศทางการตรวจสอบตามกฏหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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  อายุ 67 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

(ลาออกเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

- ไม่มี - 
 

นายชยุต  สืบตระกูล 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2559 – 2562     - กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
           - กรรมการอสิระ 

                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2561 – 2562     - กรรมการตรวจสอบ         

                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2545 – 2562       ที่ปรึกษากฎหมาย 

                        บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี ้
 2552 – 2560     - ประธานกรรมการลงทุนและ 

                        กรรมการ               
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2556 – 2558    - รองประธานกรรมการและ   
                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็กโทร 
                        นิคส์ 

 2551 – 2559    - กรรมการ 
                                   บมจ.หลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาตรีนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑติ (MPA) 

ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
สาสตร์ NIDA 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
DAP77/2552) และหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) (DCP115/2552) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) 

 ประกาศนียบตัรช้ันสูงหลักสตูรการเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 
10 (ปปร.10) วิทยาลัยการเมืองการปกครองฯ สถาบัน
พระปกเกลา้ฯ 

 ประกาศนียบตัรช้ันสูงหลักสตูรนักบริหารยตุิธรรมทาง
ปกครองระดับสูง วิทยาลัยการยุตธิรรมทางปกครอง
ส านักงานศาลปกครองรุ่นที่ 2 (บยป.2) 

 ประกาศนียบตัรช้ันหลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูงด้านการ
พัฒนาเมืองมหานครรุ่นที่ 2 

 ประกาศนียบตัรช้ันสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 อายุ 68 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

- ไม่มี – 
 

นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  -  
 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2562 – ปัจจุบัน   - กรรมการก าหนดค่าตอบแทน                                         
                        บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2561 – ปัจจุบนั   - กรรมการอิสระ และ กรรมการ 
                         ตรวจสอบ         

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2559 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการ 

                         บมจ.หลักทรพัย์คันทรีกรุ๊ป 
 2557 – ปัจจุบัน   - รองประธานกรรมการ 

                        บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
 2555 – ปัจจุบัน   - กรรมการ 

                         สมาคมการคา้และ 
                         อุตสาหกรรมไทย 

 2554 – ปัจจุบนั   - กรรมการ /กรรมการบริหาร 
                       - ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                         และก าหนดค่าตอบแทน 
                       - กรรมการด้านการก ากับดูแล 
                         กิจการที่ดี 

                                     บมจ.หลักทรัพย์จัดการ 
                                     กองทุนเอ็มเอฟซี 

 2546 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                     บมจ.ไทย คูน เวลิดไ์วด์ กรุ๊ป 
                                     (ประเทศไทย)   

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) โดยทุน
มหาวิทยาลยั University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of 
Washington 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาไฟฟ้า 
University of Washington  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 หลักสตูร Corporate Governance for capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2558  โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC) 

 หลักสตูร Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 
32/2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
44/2547 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
ที่ 14/2547 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลักสตูร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 11 โดยสถาบันวิทยากร
การตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 อายุ 48 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 บุตรตรี นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
 

นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.45 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท              
                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2561 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิาร และ       
                         กรรมการผู้จดัการสายวางแผน      
                         และบริหารทรัพยากร    

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2548 – ปัจจุบัน   - เลขานุการคณะกรรมการ 

                         บริษัท 
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2546 – ปัจจุบัน   - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ               
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2551 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิาร 
                                     บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์  

 2550 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 
                                     บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด์  
                                     แอนด์ แพลนเตช่ัน 

 2555 – 2560      - กรรมการบรหิาร         
                                    บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 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 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 Director Certification Program รุ่น 229/2559 
 Company Secretary Program สถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 
 Attending short -term training provided by 

Rubber Latex 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 สมาคมยางพารา

ไทย 
 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให้เป็น

ผล 
 การพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเสริมสรา้งความเป็นเลิศของ

องค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กรเรื่องส าคญั & การเขียนใบก าหนดหน้าที ่
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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 อายุ 48 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการผู้จดัการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 บุตร นายไพบูลย ์วรประทีป 
 

นายประวิทย์  วรประทีป 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  4.92 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการผูจ้ดัการสายตรวจ 
                         สอบภายใน 
                      -  กรรมการบรหิาร 

                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2562 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 

                         บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
 2553 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร              

                                    บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น 
                                    อาร์ 

 2551 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิาร 
                                     บมจ.เวิลด์เฟล็กซ ์

 2549 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
                                     บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์

 2557 – 2560      - กรรมการผูจ้ดัการสายบัญชี  
                         และการเงิน       

                                    บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 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. 

 
 ประวัติการฝึกอบรม 

 

 Director Certification Program รุ่น 229/2559 
 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให ้

เป็นผล  
 การพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเสริมสรา้งความเป็นเลิศของ

องค์กร  
 Leadership Management  
 บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการและหลกัการบังคับบัญชา 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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 อายุ 71 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 
 
 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

- ไม่มี - 
 
 

นายสุวาสิทธิ์  ดีวาน 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 M.A. in Administrative Science (Business) 
University of The Punjab Lahore Pakistan 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการผูจ้ดัการสายงาน 
                              การตลาดและขาย 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2557 – 2560      - ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการ 
                              ตลาด 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2553 – 2557       - ที่ปรึกษาด้านการตลาดและ   
                              ขาย 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2548 – 2553      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่                        
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2545 - 2548       - ผู้อ านวยการส านักงาน 
                              การตลาดและการขาย      
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2543 – 2545      - ผู้จัดการฝ่ายขาย 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2542 – 2543      - รองผู้จัดการฝ่ายขายและ         
                               การตลาด 
                           บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป  
 2535 – 2542      - Executive Director   
                              Marketing  
                             Southern Parawood Co., Ltd 

    
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 การพัฒนาทีมงานและการสร้างสมัพันธ์ธภาพในองค์กร
โดยกิจกรรม Walk Rally เชิงวิชาการ 

 การบริหารจัดการในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
 ลดต้นทุน ไม่ลดคณุภาพ 
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานแนวทาง TQM  
 การวิเคราห์และการตดัสินใจในธุรกิจ 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการและหลกัการบังคับบัญชา 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 Leadership Management 
 การพัฒนาภาวะผู้น า 
 Balanced Scorecard 
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 อายุ 60 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยปฏบิัติการ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไม่มี - 
 

นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2557 – ปัจจุบัน    - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย 
                         ปฏิบัติการ    
                         บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2558 – ปัจจุบัน    - กรรมการบรหิารความเสี่ยง                          
                         บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2557 – ปัจจุบนั    - กรรมการบรษิัท    
                          บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น 
                          อาร์ 

 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท              
                          บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์

 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท 
                          บมจ.เวิลด์เฟล็กซ ์

 2557 - 2558 - กรรมการบริษัท    
                          บจก.ไทยรับเบอร์ แลนด์   
                          แอนด์ แพลนเตช่ัน  

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 M.B.A., Finance, Long Island University Brooklyn, 
New York. 

 M.S (Higher Diploma in Auditing), C.P.A. 
Thammasat University 

 B.B.A., Acoounting, Thammasat University 
 

    
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง (หลักสตูร วตท. รุ่นท่ี 5)  
สถาบันวิทยากรตลาดทุน 

 การอบรมสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD) 

 หลักสตูร  DCP Program ปี 2546 
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  อายุ 38 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการบริษัท  
(แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562) 
 
 
 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 บุตร นายปรัชญานนท์  เต็มฤทธิกลุชัย 
 

       

นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกลุชัย 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.001 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2562 - ปัจจุบัน    - กรรมการบรษิัท 
              บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป  

 2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
              บมจ.เลเท็กซ์ ซสิเทมส ์

 2558  - ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
                         บจก.เมเยอร ์เรซิ่น จ ากัด 

 2558 - ปัจจุบัน    - กรรมการบรษิัท 
                         บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น 
                         อาร์  

 2559 – 2560      - กรรมการบรหิาร   
                        บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

 2549 – 2550      - กรรมการบรหิาร 
              บจก.อินโนซิส 

 2546 – 2550      - ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายเทคนิค 
                        บจก.แสงสหมิตร เคมีคอล 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 Master of Business Administration, Shinawatra 
University 

 Bachelor of Business  Administration University  
of  Wollongong ( Australia) 
 

    
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 14/2547 
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 อายุ 69 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  

 

 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ  

 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไม่มี - 
       

ดร.สมภพ  ระงับทกุข์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  - 
 

ประสบการณ์การท างาน 

 

 2562 - ปัจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ 
                          - กรรมการอสิระ 
 2555 - ปัจจุบัน  - ทนายความ  
 2559 - 2560   - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ 

                           ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2558 - 2559  - ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
 2556 - 2557   - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิ  

                           การพาณิชย์ฯ 
 2556 - 2557  - อนุกรรมการไต่สวนคด ี

                           เลือกตั้ง 
 2553 - 2557  - ที่ปรึกษาคณะท างานการม ี

                           ส่วนร่วม  
 2554 - 2555  - รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
 2553 - 2554  - อนุกรรมาธิการรา่ง   

                           พระราชบัญญัตริะเบยีบ 
                           บริหาร กรุงเทพมหานคร 

 2552 - 2554  - หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
                           กรุงเทพมหานคร 

 2549 - 2549   - สมาชิกสภาสมัชชาแห่งชาต ิ
 2548 - 2549   - ที่ปรึกษากรรมาธิการ 

                           คุ้มครองผู้บริโภค  
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

    
ประวัติการฝึกอบรม 

 

 ประกาศนียบตัรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัรนักบริหารยุทธศาสตรร์ะดับสูง การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนง.ป.ป.ช. 

 ประกาศนียบตัรนักบริหารระดับสงูด้านการพัฒนาเมือง 
       กรุงเทพมหานคร 
 ประกาศนียบตัรกฏหมายปกครองส านักอบรมศึกษา 

กฏหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
 ประกาศนียบตัรกฏหมายมหาชนม หาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์
 ประกาศนียบตัรการวิจัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 ประกาศนียบตัรการวิเคราะห์งานวิจัย มหาวิทยาลยับูรพา 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์  
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2534 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ คือ TRUBB ชื่อเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเท็คซ์ (THAITEX) กลุ่มไทยเท็คซ์มีการขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่เก่ียวกับยางพารา   

ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ต่อการผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล   
หรือเหนือกว่ามาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ 

ด้วยเหตุผลนี้บริษัทจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สามารถสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมน้ ายางข้นของโลก  โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด 

พันธกิจ 
เป็นผู้ผลิตน้ ายางข้นที่มุ่งเน้นในคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล 
เพ่ือสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

ค่านิยม 
การท างานเป็นทีม 

เพ่ือคุณภาพดีเหนือกว่ามาตรฐาน 
ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน 

ความซื่อสัตย์สุจริต  ความโปร่งใส 
ความมีประสิทธิภาพ  และ  รักษาสิ่งแวดล้อม 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ 
1.  หาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกกว่า มีปริมาณเพียงพอ คู่แข่งน้อยราย เพื่อได้ต้นทุนที่ถูกกว่า สร้างก าไรเพ่ิมข้ึน 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ BACK OFFICE และปรับเปลี่ยนระบบ IT ให้ทันสมัย  
3.  เพ่ิมยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดให้ชัดเจน 
4.  สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ิมความหลากหลายให้กับสินค้า เพ่ือสนองต่อความ 

 ต้องการของลูกค้า หลีกเลี่ยงการท าสงครามราคา 
5.  หยุดการผลิตโรงงานที่ผลิตไม่คุ้มทุน และขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
ด้านอ านาจการควบคุมบริษัทเป็นของกลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งอยู่ใน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร       
คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเรียนรู้งานและแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริหาร

ในต าแหน่งกรรมการบริษัท  ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมข้ึนจ านวน 3 ท่าน นอกจากนี้ 
บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ท่านอื่นๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ เพ่ือความคล่องตัว
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   ลักษณะการประกอบธุรกิจปี  2561 – 2562 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ  
- ก่อสร้างโรงงานน้ ายางข้นที่จังหวัดเชียงราย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตจากสวนยางของ

กลุ่มบริษัท บริษัทจึงได้สร้างโรงงานน้ ายางข้น ซึ่งอยู่ติดกับสวนยางของกลุ่มบริษัท เพ่ือที่จะได้
น าเอาน้ ายางสดที่กรีดได้จากสวนยางในกลุ่มเองซึ่งมีข้อดีที่สามารถควบคุมระยะเวลาขนส่งมาถึง
โรงงานให้สั้นและลดจ านวนสารเคมีท่ีใช้ในน้ ายางสดได้ น ามาผลิตเป็นน้ ายางข้นเกรดพิเศษ ซึ่ง
สามารถขายได้ในราคาท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของน้ ายางสด ได้
ถึงกิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเดิมต้องขนส่งมาที่โรงงานของบริษัทท่ีภาคตะวันออก โรงงานที่จังหวัด
เชียงรายจะเริ่มท าการผลิตเต็มประสิทธิภาพในปี 2562 

- สวนยางพาราในภาคเหนือเริ่มกรีดยาง บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด 
บริษัทย่อยเริ่มปลูกยางพาราในภาคเหนือตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมีต้นยางพาราที่เริ่มให้ผลผลิต
แล้ว และต้นที่ก าลังเจริญเติบโตพร้อมที่จะให้ผลผลิตในอนาคต ในปี 2556 เป็นปีแรกท่ีเริ่ม
ทดลองกรีดยาง และได้มีการทยอยเปิดกรีดอย่างต่อเนื่อง 

- บริษัทในเครือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเส้นด้าย
ยางยืดมีผลประกอบการที่ดีขึ้นท าให้ส่งผลดีต่อบริษัทแม่ ทั้งยังมีการเพ่ิมก าลังการผลิตขึ้นจาก
ความต้องการสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น และในปี 2561 เปิดโรงงานที่ 3 และ 4 ในบริเวณเดียวกัน 
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รายชื่อบริษัทในแต่ละกลุ่มและโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีดังนี้ 

ชื่อกลุ่มและช่ือบริษัท          สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มน  ายางข้น          
    1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) *       
    2. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซ่ียงไฮ้) (บริษัทย่อย)   100.00%        
    3. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited (บริษัทย่อย)   64.00%    
2. กลุ่มยางแท่ง 
    1. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จ ากัด (บริษัทย่อย)      99.99% 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง         
    1. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)      99.99% 
    2. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)      56.16%    
4. กลุ่มสวนยางพารา         
    1. บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย)    99.99% 
      (บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด มีบริษัทร่วม 1 แห่งชื่อ บริษัท สวนยางวังสมบูรณ์ 
จ ากัด)  
 
*  ชื่อเดิม บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายได้ 
 

กลุ่มธุรกจิ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้ (ลบ.) % รายได้ (ลบ.) % รายได้ (ลบ.) % 
1. กลุ่มน้ ายางข้น 5,633 67.31 5,939 67.30 10,002 77.25 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง 2,634 31.47 2,657 30.11 2,482 19.17 
3. กลุ่มสวนยางพารา 51 0.61 48 0.54 56 0.43 
4. รายได้อื่น 50 0.61 181 2.05 408 3.15 
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน 8,368 100.00 8,825 100.00 12,948 100.00 
หัก: รายการระหว่างกัน (1,497)  (1,249)  (3,480)  
รายได้รวมหลังหักรายการระหว่างกัน 6,871  7,576  9,468  
 
กลุ่มน  ายางข้น 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจผลิตน้ ายางข้น 
(Concentrated Latex) ซึ่งท ามาจากการแยกน้ ายางพาราสด โดยแยกน้ าออกจากเนื้อยางออกจากกัน ด้วย
วิธีการปั่นแยกน้ ายาง (Mechanical Centrifugation) น้ ายางข้น คือ น้ ายางพาราธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ
น้ ายางพาราจากการหมัก 60% ซ่ึงผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น และส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะน าไปเป็น
ส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, 
ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น สินค้าที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นได้ คือ 
ยางสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ยางสังเคราะห์ไม่สามารถใช้ผลิตถุงมือแพทย์ส าหรับผ่าตัด และถุงยางอนามัยได้ 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซี่ยงไฮ้) ได้จดทะเบียนในประเทศจีน ประกอบธุรกิจซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทในประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัทจะซื้อขายยางแท่ง  (TSR#20) และน้ ายางข้น 
(Concentrated Latex) 

ปัจจุบัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม เช่น ISO 
9001:2015, ISO 14001:2004 และ IEC 17025 (Standard Lab) บริษัทฯเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมน้ า
ยางข้นที่ได้รับการรับรอง IEC 17025 ซึง่เป็นการรับรองห้องแล็บที่ได้มาตรฐานในการทดสอบน้ ายาง  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน         

      (1) นโยบายและลักษณะการตลาด        
           1. กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ 

 - การซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน 
        บริษัทฯสามารถประเมินมูลค่าซื้อขายกับราคาต้นทุน ซึ่งสามารถตั้งราคาเพ่ือท าก าไร และช่วย
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ในเรื่องการวางแผนการผลิตได้ดี  
 - การตั้งราคาขายในราคาที่ท าก าไรและมีความสามารถในการแข่งขัน 
         บริษัทฯมีโรงงานตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกหลักของประเทศ ท าให้บริษัทสามารถ
ควบคุมการผลิต และต้นทุนราคาวัตถุดิบได้ดี และเป็นผู้น าในเรื่องการตั้งราคา  
               - การขายเป็นประจ า และการขนส่งที่ตรงเวลา 
                 การเป็นบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพารา ท าให้บริษัทฯมีการเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ตลอดทั้งปี ซึ่งตรงกับที่ทางบริษัทฯได้เตรียมแผนการจัดส่งไว้    
               - การได้รับความม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

       บริษัทฯผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะซึ่งหากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ
บริษัทฯจะท าการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการ 
              - การรับประกันคุณภาพสินค้าจนส่งถึงผู้บริโภค 
                บริษัทฯจัดส่งสินค้า และบริการให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และการดูแลเอาใจใส่อย่างดี 

           2. กลุ่มลูกค้า 
            ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อและท าธุรกิจกับมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน และมีความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากบริษัทฯส่งมอบสินค้าและบริการด้วย ความซื่อตรงและการดูแลเอา
ใจใส่ ซึ่งบริษัทฯมีการให้ความช่วยเหลือและให้ที่ปรึกษาช่วยแก้ไขเมื่อลูกค้ามีปัญหาเรื่องการเกินหรือขาดของ
ปริมาณสินค้า 

           3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
      กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯคือ ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้น้ า

ยางข้นเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ถุงมือยาง, เส้นด้ายยางยืด, จุกนมยาง, ถุงยางอนามัย, ที่นอน, หมอน, ลูกโป่ง 
หรือกาว เป็นต้น 

           4. ช่องทางการขนส่งและจัดจ าหน่าย 
  การขายในและต่างประเทศมีสัดส่วนเป็น 60% และ 40% ซึ่งมีการส่งออกไปยังประเทศจีน, 

มาเลเซีย, เกาหลีใต,้ ปากีสถาน, อินเดิย และยุโรป เป็นต้น สัดส่วนการขายแบ่งเป็น 80% เป็นการขายตรงไป
ยังผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา และ 20% เป็นผู้ส่งออก ซึ่งกลุ่มน้ ายางข้นจะไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากการ
ขายสินค้าจะไม่ขายให้ลูกค้าบางรายมากเกินกว่า 30% ของยอดขาย 

 (2) สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
  สภาวะอุตสาหกรรมยางพารายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเฉกเช่นเดียวกันกับปี 2561 เหตุผล
หลักมาจากสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดภาวะถดถอย ราคายางยังคงอยู่
ในระดับต่ า การส่งออกของประเทศจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ท าให้ความต้องการ
ยางพาราในประเทศจีนลดลงอย่างมาก การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางลดลงจนถึงขีด
ต่ าสุด แม้กระทั่งบางโรงงานได้ท าการปิดเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่บริโภคยางพารามาก
ที่สุดในโลก 
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เช่นเดียวกับปี 2561 การท าข้อตกลงการบริหารจัดการการส่งออก (Agreed Export Tonnage 
Scheme -  AETS) ของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) 
(ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย) เพ่ือลดปริมาณการส่งออกในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม จ านวน 
350,000 ตัน (ประเทศไทย 234,810 ตัน, อินโดนีเซีย 95,190 ตัน มาเลเซีย 20,000ตัน)  ท าให้ราคายาง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ระดับที่ดี แต่ไม่สามารถคงราคาไว้ได้นาน ซึ่งหลังจากราคาขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ราคาได้
กลับมาในทิศทางขาลงอีกเช่นเดิม 

ราคายางพาราที่ตกต่ าส่งผลให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั่วโลกที่ตามมา ชาวสวนที่ปลูกยาง
ไม่มีแรงจูงใจในการกรีดยาง เนื่องจากรายได้ท่ีต่ าจากการกรีด เป็นเหตุให้ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยาง
ทั่วโลกน้อยกว่าปี 2561 ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ว่าการผลิตยางทั่วโลกในปี  2562 จะน้อยกว่า 13.635 ล้านตัน 
และการอ้างอิงจากสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) การปริมาณการผลิตของผู้น าในอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกในสภาไตรภาคียางพารา คาดการณ์ว่าลดลง 800,000 ตัน เนื่องจากโรคการติดเชื้อราของต้น
ยางพารา (Mycosis disease) และราคายางที่ตกต่ า บริษัทคาดการณ์ว่าการบริโภคยางพาราในปี 2562 จะ
ลดลง 1.5% เปรียบเทียบกับปริมาณ 13.5 ล้านตันในปี 2561 

ในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประการแรกปริมาณที่น้อย
ของยางพาราที่ซื้อล่วงหน้าจากปี 2562 และประการที่สอง สภาพอากาศของประเทศหลักที่ผลิตยางพาราจะ
ร้อนมากและแห้งแล้งในช่วงปิดกรีดยางพาราปี 2563 เพราะฉะนั้นบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่สั้นลงและในช่วงปิดกรีดยางพาราที่ยาวขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์การเมือง
โลกให้อยู่ในทิศทางที่ดีข้ึน 
 อย่างไรก็ตามปัญหาค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นในปี 2563 ดังนั้นบริษัทจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในปี 2563 บริษัทมุ่งเน้นการขายในประเทศมากข้ึน และลดการส่งออกลง บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพ่ิม
อัตราส่วนของการขายในและต่างประเทศจาก 60:40 เป็นอย่างน้อย 70:30 และเป้าหมายของบริษัทจะขายใน
ประเทศมากกว่าร้อยละ 70 ในปี 2563 

 

2.3 โรงงานและสถานที่ผลิต 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีโรงงานผลิตน้ ายางข้นในประเทศไทยรวม 6 โรงงาน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ 3 โรงงาน 

ประกอบด้วยโรงงานที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดสุราษฏร์ธานี และพังงา ทางภาคตะวันออก 2 
โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานที่จังหวัดระยอง และชลบุรี และโรงงานใหม่ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เริ่มท างาน
ผลิตเต็มก าลังแล้วในช่วงเวลานี้ 

 บริษัทฯยังมีโรงงานผลิตน้ ายางข้นในประเทศเมียนม่า ภายใต้ชื่อ MYANMAR THAI RUBBER 
JOINT CORPORATION โดยปัจจุบันมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 10,000 ตันต่อป ี
 
 
 



รายงานประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

22 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 
 
เส้นด้ายยางยืด 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เส้นด้ายยางยืด (Rubber 
Thread) วัตถุดิบส าคัญ คือ น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยลูกค้าซื้อ
เส้นด้ายยางยืดไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบสิ่งทออีกต่อหนึ่ง โดยน าไปทอกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพ่ือให้
กลายเป็นแถบ Elastic ส าหรับเสื้อผ้าส าเร็จรูป เช่น ชุดชั้นในสุภาพสตรี ขอบเอวกางเกงยืด ขอบถุงเท้าเป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนเส้นด้ายยางยืดธรรมชาติได้ก็คือ เส้นด้ายยางสังเคราะห์ (Spandex) ซึ่งถ้าหากราคาของ
เส้นด้ายยางสังเคราะห์มีราคาถูกลงถึงระดับหนึ่ง จะท าให้ลูกค้าหันไปใช้เส้นด้ายยางสังเคราะห์แทนเส้นด้าย
ยางยืดที่ท าจากยางพาราธรรมชาติ ประกอบกับในปี 2562 ผู้ผลิตเส้นด้ายยางสังเคราะห์เริ่มมีการเพ่ิมก าลัง
การผลิตให้มากขึ้น เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเส้นด้ายยางสังเคราะห์ปรับตัว
ลดลงอีก ท าให้ผู้ใช้บางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปใช้เส้นด้ายยางสังเคราะห์เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่ม
ลูกค้าท่ีใช้สินค้าทั้งสองประเภทยังคงแบ่งแยกกันอยู่เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานยังคงแตกต่างกันอยู่ 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
       (1) นโยบายและลักษณะการตลาด       
          1. กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ 
 - สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งรายเล็กและรายใหญ่  
 - สร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าตามก าหนด   
   - มีการบริการหลังการขาย โดยมีตัวแทนประจ าท้องถิ่นดูแลรักษาตลาด    
 - มีการเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นระยะๆ เพ่ิมความม่ันใจให้กับลูกค้า  
   - การรับประกันคุณภาพสินค้าจนส่งถึงผู้บริโภค 
   - มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่เบอร์เล็กถึงเบอร์ใหญ่ 
                2. การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหน่ายตรงถึงผู้ใช้และผ่านตัวแทน
จ าหน่าย ส าหรับตลาดต่างประเทศ มีสัดส่วนการจ าหน่ายสูงถึงร้อยละ 95 ของยอดขายรวม โดยจัดจ าหน่าย
ผ่านผู้จัดจ าหน่ายในท้องถิ่น ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน, กลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้, ตะวันออกกลาง, ยุโรป 
และอเมริกาใต ้
 (2) สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ ายางข้น จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ โดยเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูปของอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นๆ ของ
ประเทศจากจ านวน 5 ราย คู่แข่งขันส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในประเทศ, ผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และผู้ผลิตใน
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ประเทศจีน ในปี 2562 ความต้องการใช้ยางยืดเริ่มลดลง เนื่องมาจากการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงและความต้องการใช้ที่ผันผวน แต่ในปี 2562 บริษัทยังคงเพ่ิมปริมาณ
การขายได้ร้อยละ 20  เทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมปริมาณการผลิต 
เพ่ิมช่องทางการตลาด ซึ่งสามารถขยายตลาดไปตลาดอื่นนอกเหนือจากจีน  เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต้, กลุ่ม
ประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งเป็นตลาดที่มีราคาสูงกว่าตลาดจีน  
  

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
              (1) ลักษณะการจัดหา  
      บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตเต็มที่ 28,000 ตันต่อปี นโยบาย
การผลิตที่ส าคัญคือ ผลิตสินค้าตามท่ีลูกค้าต้องการ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ การจัดหาวัตถุดิบหลัก คือ  
น้ ายางข้น จัดซื้อจากภายในประเทศทั้งหมด โดยซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบางส่วนซื้อจากผู้ค้าใน
ประเทศ  ส าหรับสารเคมี จัดซื้อจากผู้น าเข้าเป็นส่วนใหญ่  กลุ่มยางยืดมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่าย
รายใหญ่  คือ กลุ่มน้ ายางข้นของกลุ่มไทยเท็คซ์ เพราะมีการซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่สูง
กว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวมแต่ย่อมเป็นการรับประกันได้ว่า  จะมีวัตถุดิบในการผลิตตลอดทั้งปี 
 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
           ในกระบวนการผลิตจะต้องมีระบบการบ าบัดน้ าที่ดี บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงระบบบ าบัดน้ า
ที่ใช้ในกระบวนผลิตทุกขั้นตอนอย่างถาวร มุ่งเน้นลดการใช้น้ าในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการน า
สารเคมีบางส่วนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อีก เพ่ือลดการใช้ปริมาณสารเคมี ท าให้กระบวนการบ าบัดน้ า
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดมลภาวะเกี่ยวกับน้ าเสีย พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค อีกทั้งบริษัทได้หันมา
ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 
ที่นอนยางพารา  
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
           บริษัท เลเท็กซ ์ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 
เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายที่นอนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ  โดยมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เลิกการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2561 
       ในปี 2556 โรงงานแห่งที ่2 (สายการผลิตที่ 2) ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิต
ที่นอนยางพาราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์  
           ในปี 2560 โรงงานแห่งที ่2 (สายการผลิตที่ 3)  ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิต
หมอนยางพราราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ 
           ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้ามีอ านาจควบคุมทรัพย์สินและท ารายการซื้อโรงานที่ 3 
ตั้งอยู่ที่ ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตสินค้า 
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หมอนยางพาราธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่งที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและที่อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 
     การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
     1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ แบบไม่ติดตราสินค้า  
         (Non-Brand Business)  
     2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ  
         (Brand Business) 
     ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
           1) ที่นอนยางพาราธรรมชาติ  
               2) หมอนยางพาราธรรมชาติ  
               3) ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ เช่น หมอนรองคอ, เบาะพิงหลัง, เบาะรองนั่ง, 
หมอนข้าง และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนส าหรับเด็ก เป็นต้น 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
   (1) นโยบายและลักษณะการตลาด  

บริษัทเน้นการผลิตที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ 100% โดยไม่มี
ส่วนผสมของยางสังเคราะห์และสาร Filler ต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต
น้ ายางพาราธรรมชาติที่ดีมากที่สุดในโลก ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราธรรมชาติ
ของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตราเครื่องหมายและรางวัลต่างๆ เช่น ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015, ตราเครื่องหมาย มอก. ซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าเครื่องนอนที่ท าจากยางพาราธรรมชาติ 
100% ไม่กี่รายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว , เครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 
และมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากลเช่น มาตรฐาน LGA Product และ Eco Institute Label จากสถาบัน
รับรองคุณภาพในประเทศเยอรมันนี ท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความทนทาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวลดล้อมในราคายุติธรรม และ รางวัล Thailand Top SME Award 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตจากผลิตภัณฑ์เกษตร ในเดือนกันยายน 2562 ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 
2019 ในสาขา Corporate Excellence Category (Manufacturing Industry) นอกจากนี้บริษัทยังให้ความ
สาคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยจะพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมภายใต้แบ
รนด์สินค้าของบริษัทเอง  
 (2) ช่องทางจัดจ าหน่าย  
 บริษัทมีช่องทางจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายหลักคือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ตัวแทนจัดจ าหน่าย 
(Trader) และ ลูกค้ารายย่อย เป็นต้น  
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ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษัทจ าหน่ายสินค้าผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ค้าส่ง (ผู้น าเข้า) และ ตัวแทน
จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ (Trader)  

    (3) สภาพการแข่งขันและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
สภาพการแข่งขัน ในประเทศบริษัทมีคู่แข่งหลักที่เป็นโรงงานผู้ผลิตประมาณ 5-6 ราย ส่วนในตลาด

ต่าง ประเทศ คู่แข่งหลักที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเช่นเดียวกับบริษัท ได้แก่ ประเทศ ศรีลังกา อินเดีย เวียดนาม และ
มาเลเซีย  

 

2.3 ภาวะอุตสาหกรรม  
 จากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิต
หมอนและที่นอนยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้คุณภาพของยางพาราจากประเทศไทย 
เป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ โดยเฉพาะหมอนและที่นอนยางพารา
ที่ผลิตจากประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักและมีความต้องการสูงในตลาดโลกเช่นกัน บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้น าใน
การผลิตและจัดจ าหน่ายที่นอน, หมอน, และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติให้แก่กลุ่มลูกค้า ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าทุกชนิดของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ ายางธรรมชาติ ซึ่งมีจุดเด่นที่
ส าคัญในด้านการกระจายแรงกดทับ การคืนรูป การระบายอากาศ และอายุผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี อีก
ทั้งและปราศจากไรฝุ่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมและค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่
ประชาชนหันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่นอนที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงมีความต้องการขยายตัวต่อเนื่องและเข้ามาแทรกช่อง 
ว่างทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนซึ่งผลิตจากวัตถุดิบประเภทอ่ืนๆ อาทิ ที่นอนสปริง ที่นอน
เมมโมรี่โฟม และที่นอนฟองน้ า เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราแท้ จะมีราคาขาย
สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องนอนที่ผลิตจากวัตถุดิบชนิดอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ปาน
กลางข้ึนไป 
 ปัจจุบันประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของที่นอนยางพาราที่ส่งออกจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศจีน 
เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ ซึ่งลูกค้าในประเทศเดียวกันนี้ก็จะเป็นลูกค้าหลักๆ ของตลาดในประเทศ เช่นเดียวกัน
ซึ่งมีจ านวนประชากรมากและมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และมีความต้องการผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพสูง ดังนั้นตลาดสินค้าเครื่องนอนยางพาราในประเทศจีน และ
ประเทศเกาหลีใต ้ถือเป็นตลาดที่มีความส าคัญกับบริษัทฯ เนื่องด้วยประชากรจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็น End 
Customer มีความเชื่อว่าเครื่องนอนที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาตินั้นดีต่อสุขภาพ และชื่นชอบในความนุ่มสบาย
ของผลิตภัณฑ์ และเหมาะสมกับสภาพอากศของประเทศเหล่านั้นด้วย กล่าวคือ การนอนด้วยที่นอนหรือหมอน
ที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% จะช่วยให้อุ่นเมื่ออากาศหนาวเย็นและจะท าให้เย็นในลักษณะอากาศที่
ร้อน  มากไปกว่านั้นจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่งผลให้ประชากรจีน
และเกาหลีใต้ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราที่ผลิตจากโรงงานใน
ประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราที่ผลิตจากประเทศไทย
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ของประชาชนชาวจีน ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราในประเทศไทย เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อที่นอน หมอนและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนอ่ืน ที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติเพ่ือ
เป็นของฝากหรือของใช้ส่วนตัว และยังช่วยให้ชาวสวนและอุตสาหกรรมต้นน้ าก็เกิดรายได้ด้วย 
 จากภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มลูกค้าประเทศจีนและ
เกาหลีใต้เป็นหลัก ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น จ านวนประชากรที่สูงขึ้น การขยายตัว
ของเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวของประชากร สัดส่วนโครงสร้างประชากร ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย และ
ตลดจนการณรงค์ให้รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นธรรมชาติที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ในชัวิตประจ าวันของทุกคน ความจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต  
 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์  
 (1) ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบ  
 น้ ายางข้นถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่นอน หมอนและผลิตภัณฑ์อ่ืนจากน้ ายางพาราธรรมชาติ 
เนื่องด้วยน้ ายางข้น ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ดังนั้นราคาของน้ ายางข้นจึงมีความผันผวนตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของราคายางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ 
โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยน้ ายางข้น (FOB) กรุงเทพมหานคร ผันผวนอยู่ในช่วง 25 – 60 บาทต่อ
กิโลกรัม  
 จากนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้า และให้ความส าคัญ
กับการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดซื้อ โดยนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ มุ่งเน้น
ด้านคุณภาพ ราคา และระยะเวลาการจัดส่ง บริษัทจัดหาวัตถุดิบหลักอันได้แก่น้ ายางข้นจากผู้ผลิตน้ ายางข้น
ชั้นน าในประเทศหลายรายเพ่ือให้ได้น้ายางข้นธรรมชาติที่มีคุณภาพดี ตรงตามข้อก าหนดของบริษัทฯ ในราคา
ที่เหมาะสม ส่วนวัตถุดิบอ่ืนๆที่เป็นเคมีชนิดต่างๆบริษัทจัดซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ 
 (2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 บริษทัฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค ควบคู่ไป
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯให้ความส าคัญและมีมาตรการส าหรับป้องกันและควบคุมผลกระทบ
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคอยควบคุมดูแลในชุมชน และหมั่นเข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบ คนใน
พ้ืนที่ถึงผลกระทบที่เกิด ซึ่งการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีผ่านมานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอและด าเนินการ
จัดท ารายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือน าส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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กลุ่มสวนยางพารา 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
       บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด “บริษัทย่อย” ด าเนินธุรกิจปลูกสร้างสวน
ยางพารา ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่รวม 12,020 
ไร่ ประกอบด้วย 
    1. จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่ 7,293 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นไป 
    2. จังหวัดน่าน      พ้ืนที่ 2,556 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 
    3. จังหวัดพะเยา    พ้ืนที่ 1,219 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นไป 
    4. จังหวัดชัยนาท   พ้ืนที่   952 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2562 เป็นต้นไป 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
            (1) นโยบายและลักษณะการตลาด  

ในปี 2562 บริษัทย่อยจะน าผลผลิตน้ ายางสดจากสวนยางพาราจ าหน่ายให้แก่โรงงานของบริษัทแม่  
คือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)      ที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือใช้ในการผลิตน้ ายางข้น
เกรดพรีเมี่ยม ซึ่งบริษัทแม่และบริษัทในเครือสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพได้  เพราะเป็น
วัตถุดิบจากสวนยางพาราของบริษัทในเครือเดียวกัน   
            (2) สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม             

ในปี 2562 ที่ผ่านมาสวนยางพาราในภาคเหนืออยู่ในเขตพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ และเริ่มทยอยให้ผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่โดยส่วนมากทางภาคเหนือจะยังคงนิยมมีผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วยอยู่  ซึ่งถือว่าบริษัท
ย่อยจะไม่มีคู่แข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริษัทย่อยมีผลผลิตเป็นน้ ายางสดและส่งผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากสวน
ยางพาราของบริษัทย่อย ให้กับบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเชียงราย  และ
แนวโน้มในอนาคตบริษัทจะพยายามจูงใจไปยังกลุ่มเจ้าของสวนยางพาราหันมากรีดน้ ายางสดแทนการผลิตเป็น
ยางก้อนถ้วย เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยางพาราอีกทั้งยังตรวจสอบผลผลิตได้อีกด้วยและยังสอดคล้อง
กับนโยบายของทางจังหวัดเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมและมลภาวะในอากาศที่มาจากยางก้อนถ้วยทั้งยังเป็น
การเพ่ิมผลผลิตให้บริษัทในเครือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน้ ายางพาราสดและก าไรให้กับทางกลุ่มบริษัท 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง    
                                                                                               

3.1 ความเสี่ยงด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบยางพารา  
ปริมาณวัตถุดิบ - ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรซึ่งได้จากสวนยางพารา แต่ปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาด

นั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบ เช่น  
1) การให้ผลผลิตของสวนยาง ต้นยางพาราจะมีช่วงที่ให้ผลผลิต และหยุดให้ผลผลิต (ช่วงที่ต้น

ยางผลัดใบ) ซึ่งโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่อาจจะสั้นหรือยาวกว่านี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะเอ้ือให้ต้นยางออกใบใหม่และต้นยาง
แข็งแรงพอที่จะถูกกรีด ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ท าให้ไม่มีวัตถุดิบยางออกสู่ตลาด มีผลท าให้ผล
ประกอบการช่วงที่ไม่มีผลผลิตอาจจะด้อยลงจากก าลังการผลิตที่ลดลง  

2) สภาพภูมิอากาศ เช่น หากเกิดความแห้งแล้งมากในพ้ืนที่สวนยาง ก็จะท าให้ผลผลิตลดลง 
หรือในภูมิภาคท่ีมีฝนตกชุกก็จะท าให้เก็บผลผลิตได้น้อยลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีผลต่อ
ความแห้งแล้งและปริมาณน้ าฝนที่เกิดข้ึนในช่วงหลายปีมานี้คือ เอล นีโญ และลา นีญ่า ไม่ว่า
การเกิดสภาวะแล้งหรือมีฝนมากเกินไปก็ส่งผลกับปริมาณยางพาราที่จะกรีดได้ทั้งสิ้น   

3) การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ในช่วงที่ราคายางตกต่ า มีแนวโน้มที่เกษตรกรและชาวสวน
ยางพาราจะหยุดกรีดยางหรืออาจจะเปลี่ยนงานไปท าอาชีพอ่ืนที่ให้รายได้มากกว่า  ถ้าราคา
ยางยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องการขาดแคลนแรงงานกรีดยางอาจจะน าไปสู่ภาวะการขาด
แคลนผลผลิตก็เป็นได้ 

      ราคายาง - เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นราคาจึงมีความผันผวนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ดังนี้  

1) อุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติโดยส่วนใหญ่
จะใช้ใน การผลิตยางล้อรถยนต์และรถอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีการใช้ยางพาราในการผลิตสินค้าอ่ืนๆ 
อีกมากมายหลายชนิด แต่ยางล้อก็ยังเป็นสินค้าหลัก ดังนั้น ความต้องการใช้ล้อรถยนต์จะ
ส่งผลต่อความต้องการใช้ยางอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนอุปทานของยางพาราจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่สามารถเปิดกรีดได้เป็นหลัก 

2) การแข่งขันกับสินค้าทดแทน สินค้าทดแทนคือยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ หากมีการผลิตยาง
สังเคราะห์มากก็จะเกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าชนิดที่ใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยาง
ธรรมชาติได้   

3) ราคาน้ ามัน ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับราคายางธรรมชาติ เนื่องจากราคาน้ ามันเป็น
ส่วนประกอบหลักในโครงสร้างต้นทุนของการผลิตยางสังเคราะห์ ดังนั้นในช่วงที่ราคาน้ ามัน
ตกต่ า ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนของยางธรรมชาติก็จะมีราคาถูกลงเช่นกัน 
ในทางอ้อมวิกฤตราคาน้ ามันท าให้บรรยากาศการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซาลงเช่นกัน 
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4) การชี้น าจากราคายางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากยางพารามีการซื้อขายอยู่ใน
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหลายแห่ง คือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย ญี่ปุ่น 
และจีน ซึ่งผู้ที่เข้าไปซื้อขายมีหลายกลุ่มเช่น ผู้ขายยางที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง และนัก
ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งปริมาณสัญญาล่วงหน้าที่ซื้อขายในแต่ละปี (คิดเป็นปริมาณยางพารา) ก็
มากกว่าผลผลิตยางพาราหลายเท่า ดังนั้น ราคายางในตลาดล่วงหน้าก็จะส่งผลต่อการซื้อขาย
ยางพาราด้วย    

 

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
       เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการส่งออกยางพาราไปยังลูกค้าต่างประเทศ จึงต้องรับรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศดังนั้นรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดจะ
ถูกแปลงเป็นเงินไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ เป็นเงินบาทนั้นมีความผันผวน จึงอาจส่งผลให้
รายได้มากหรือน้อยลงได้ หากไม่มีการป้องกันความเสี่ยง 
 

3.3 ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล   
          เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลก และการส่งออกยางพาราก็เป็นรายได้
หลักชนิด หนึ่งของประเทศ  ซึ่งมีเกษตรกรจ านวนมากอยู่ในภาคส่วนนี้ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแนวโน้มที่อาจจะเข้า
แทรกแซงราคายางหากรัฐบาลเห็นว่าเกษตรกรได้รับความล าบากจากรายได้ที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเช่นปี 2555-2557 ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
เนื่องจากต้นทุนจะสูงขึ้นและอาจแข่งขันราคากับผู้ส่งออกประเทศอ่ืนไม่ได้   เนื่องจากราคาตลาดโลกอาจไม่
ปรับขึ้นตามราคาแทรกแซงของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากสภาวะการแข่งขันไม่เอ้ืออ านวย ในทางกลับกัน
เมื่อมีการออกข่าวเรื่องการระบายยางในสต็อกของรัฐบาล ราคายางที่ซื้อขายกันในตลาดจะปรับตัวลดลงจาก
แรงกดดันในการขาย หรือนโยบายการควบคุมปริมาณยางพาราโดยการลดพ้ืนที่ปลูกต้นยางพาราลงจาก
โครงการกองทุนพัฒนาส่งเสริมลดพื้นที่ปลูกยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ลดพ้ืนที่ปลูกยาง หรือเลิกปลูก
ยางและเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 

3.4 ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา 
 ในช่วงระหว่างปี 2561-2562 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ การขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดความกังวลจากหลายประเทศที่ได้รับกระทบ
จากนโยบายนี้ ทั้งนี้ประเทศจีนคือหนึ่งในประเทศที่ได้รับกระทบมากที่สุด ประเทศจีนได้โต้ตอบมาตรการเก็บ
ภาษีน าเข้าดังกล่าว ด้วยการเก็บภาษีน าเข้าเช่นกัน จากมาตรการของสองประเทศนี้ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว แม้สงครามการค้านี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรม แต่ส่งผลกระทบไปถึงปริมาณการใช้น้ า
ยางธรรมชาติของโลก และราคาน้ ามัน ซึ่งสงครามการค้าของทั้งสองประเทศยังคงต่อเนื่องไปจนกว่าทั้งสอง
ประเทศจะได้ข้อยุติ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 4.1 ทรัพย์สินถาวร 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจครบวงจรในการผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑย์างพารา 
โดยทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการสร้างผลผลิตคือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ซึ่งกลุ่มบริษัทมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น ดังนี้ 
              (1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตและจ าหน่าย 
 

ประเภททรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าบัญชี    

(ลบ.) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 1,545 ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินเป็นบางส่วน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1  อาคารส านักงาน 2 แห่ง  
 ตั้งอยู่ที่ สมุทรปราการ และ

เชียงราย 

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ  อาคารส านักงาน 2 แห่ง
ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน  

2.2 โรงงานผลิตน้ ายางข้น 5 แห่ง 
 ตั้งอยู่ที่ ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์

ธานี  สงขลา และพังงา  

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ  ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

2.3 โรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 1 
แห่งตั้งอยู่ที่ ระยอง 

บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์   
978 

ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

2.4 โรงงานผลิตที่นอน หมอน 
ยางพารา 1 แห่งงอยู่ที่ 
ฉะเชิงเทรา 

2.5 โรงงานผลิต หมอน ยางพารา 1 
แห่งตั้งอยู่ที่ ระยอง 

บมจ. เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ 
 
บมจ. เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ 

 ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินเป็นบางส่วน 
ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

2.6 โรงเรือนที่ใช้ในงานสวนยาง 3 
แห่งตั้งอยู่ที่ เชียงราย น่าน 
พะเยา  

บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ 
แอนด์ แพลนเตชั่น 

 ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 
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ประเภททรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าบัญชี 
(ลบ.) 

ภาระผูกพัน 

3. เครื่องจักร    
3.1  เครือ่งจักรใช้ผลิตน้ ายางข้น กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ   ไม่ติดจ านองกับสถาบัน

การเงิน 
3.2 เครื่องจักรใช้ผลิตเส้นด้ายยาง

ยืด 
บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์  

       555 
ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินเป็นส่วนใหญ่ 

3.3 เครื่องจักรใช้ผลิตที่นอน หมอน
ยางพารา 

บมจ. เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์  ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินเป็นบางส่วน 

3.4  เครื่องจักรใช้ในงานสวนยาง บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ 
แอนด์ แพลนเตชั่น 

 ไม่ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

 
ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินที่ดิน อาคาร โรงงาน และ

เครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีรวม 2,317.8 ล้านบาทเป็นหลกัประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
หมายเหตุ: มูลค่าบัญชี คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน  หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม   

        (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย 
    ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า เป็นอาคารโรงงานชั้นเดียว พร้อมส านักงาน 2 ชั้น, อาคารบอย

เลอร์, อาคารพักอาศัยชั้นเดียวและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 86.0 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัท มีมูลค่าทางบัญชีรวม 108.6 ล้านบาทให้บริษัทอ่ืนที่ไมเ่กี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ ในอัตราปีละ 
1.02 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 14 ปี เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2560 หมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2574) 
อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงิน 

    ที่ดิน ให้เช่า เนื้อท่ี 2,050 ไร่ 48 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย คือ บมจ.เวิลด์
เฟล็กซ ์มีมูลค่าทางบัญชี 337.9 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงินบางส่วน 

    ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า มีจ านวนอาคาร 8 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืน บนเนื้อที ่36 ไร่ 2 
งาน 48 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย คือ บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ มีมูลค่าทางบัญชีรวม 
101.2 ล้านบาทให้บริษัทอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ ในอัตราปีละ 6 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี 
เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ไม่มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดังกล่าว มีมูลค่าทางบัญชีรวม 547.7 
ล้านบาท (เป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 2563 ใช้เป็น
ราคาขายได้) 
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม โดย

เป็นการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ 
 

 4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(1) กลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน อาคาร โรงงาน และ

เครื่องจักรด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะท าการประเมินราคายุติธรรมใหม่ทุก 5 ปี (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนท าการประเมินใหม่ทุกปี) 

 (2) บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้กลุ่มบริษัท 
      ในปี 2562 และ 2561 คือ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency For 

Real Estate Affairs) และ บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ (First Star Consultant Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ส านักงานฯให้การยอมรับ 

 (3) วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้ทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน 
อาคาร โรงงาน และเครื่องจักรแสดงมูลค่ายุติธรรม 
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5. ข้อพิพาททางกฏหมาย  
                                                                                                            

บริษทัฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
  

 6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 (1) บริษัท 
ชื่อ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(ชื่อเดิม: บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ +66 2033-2333 (อัตโนมัติ), +66 2033-2310 ถึง 39 
โทรสาร +66 2033-2339 
  
โรงงาน 29 หมู ่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง  กม.56-57  ต าบลหนองใหญ่  อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด

ชลบุรี 20190   
โทรศัพท์ +66 3816 8529-34 
โทรสาร +66 3816 8529-34 ต่อ 105 
  
โรงงาน  35 หมู่ 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130   
โทรศพัท์  +66 7649 6539 
โทรสาร +66 7649 6174 
  
โรงงาน  198 หมู่ 7 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110  
โทรศัพท์ +66 5316 0720 
โทรสาร +66 5316 0730 
  
โรงงาน  124 หมู่ 11 บ้านคลองปอม ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250  
โทรศัพท์ +66 7429 1171-3  
โทรสาร +66 7429 1175 

 
โรงงาน  293/2 หมู่ 1 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
โทรศัพท์ +66 7735 5339 
โทรสาร +66 7735 5769  
โรงงาน 44/5 หมู่ 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ่ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ +66 3863 4105  
โทรสาร +66 3863 4106 
  
โรงงาน 19/52 หมู่ 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ +66 740-6386 
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โรงงาน 680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (ให้เช่าโรงงาน) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและสกิมบล็อก 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000137    
เว็บไซด์  http://www.thaitex.com 
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 681,479,688 หุ้น ทุนจดทะเบียน 681,479,688 บาท 
ทุนเรียกช าระ หุ้นสามัญ 681,479,688 หุ้น ทุนเรียกช าระ  681,479,688 บาท 
  
 (2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป  
 1. Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd หรือ  

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซี่ยงไฮ้) 
ส านักงาน Shanghai Greentown Room 601 Unit 1, Lane 99 Jinhe Road, Pudong, 

Shanghai 200127 China 
โทรศัพท์ +86 2138762472 โทรสาร +86  2150454365 
ประเภทธุรกิจ ซื้อและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 คิดเป็นเงิน 1,010,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนช าระแล้ว 1,010,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
  
 2. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงาน 59/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

21140 
โทรศัพท์ +66 3863 7559 โทรสาร +66 3863 7560    
  
โรงงาน อาคารบางนาธานี เลขที่ 1/7 ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้      

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ +66 2398-7288,398-7188-9 ต่อการเงินและบัญชี 192 จัดซื้อ 184 ชิปปิ้ง 181 
โทรสาร +66 2398-7187 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเส้นด้ายยางยืด 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 76,999,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 77 ล้านหุ้น  
ทุนจดทะเบียน   308 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ   308 ล้านบาท 
  
 3. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด 
ส านักงาน 121/316 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
โทรศัพท์ +66 53793-456  โทรสาร +66 053793-462 
สวนยางพารา ตั้งอยู่ที่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และ ชัยนาท  
ประเภทธุรกิจ ปลูกสวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 79,999,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 80 ล้านหุ้น 
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ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท   
ทุนเรียกช าระ 800 ล้านบาท   
  
 บริษัทร่วมของบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด  

บริษัท สวนยางวังสมบูรณ์ จ ากัด 
ส านักงาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ +66 2033-2333 (อัตโนมัติ), +66 2033-2310 ถึง 39 โทรสาร +66 2033-2339 
ที่ตั้งสวนยางพารา 127 หมู่ 8 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
โทรศัพท์ +66 81916-5834 
ประเภทธุรกิจ ปลูกสวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 2.678 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของหุ้นสามัญ 5.530 ล้านหุ้น  
ทุนจดทะเบียน 55.30 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 55.30 ล้านบาท 
  
 4. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จ ากัด 
ส านักงาน 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ +66 2033-2333 (อัตโนมัติ), +66 2033-2310 ถึง 39  
โทรสาร   +66 2033-2339 
ประเภทธุรกิจ ผลิตยางแท่งและยางคอมพาวด์ 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 49,999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 500 ล้านบาท 
  
 5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) 
สนง.และโรงงาน 79/2 หมู่ 1 ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180     
โทรศัพท์ +66 2326-0886-7  โทรสาร +66 2326-0292 
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจ าหน่ายที่นอนและหมอนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 178,368,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของหุ้นสามัญ 317,567,712 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 158,783,856 ล้านบาท 
  
 6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited  
ส านักงาน No.96 (C), Lanthit Road, Nanthagone Quarter, Insein Township, Yangon, 

Myanmar. 
โทรศัพท์ 951-700942 โทรสาร 951-644733 
ที่ตั้งสวนยางพารา 62/1 Kyae Kyay Taing Pyin Field, Kyae Village Track, Palaw Township,  
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Myeik District, Thanintharyi Region, Myanmar.  
โทรศัพท์สวนยาง 959-49902048  
ประเภทธุรกิจ: สวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 64  คิดเป็นเงิน  68.91 ล้านบาท  
ทุนจดทะเบียน 107.67 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 107.67 ล้านบาท 
  
 (3) บุคคลอ้างอิงอื่น 
 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์ +66 2009-9385 โทรสาร +66 2009-9476 
  
 2. ผู้สอบบัญชี 
ชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ส านักงาน ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ +66 2677-2000 โทรสาร +66 2677-2222 
ชื่อผู้สอบบัญชี   1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3565 และ/หรือ 

2. นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 และ/หรือ 
3. นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10604 

 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

      - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                                                             

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 681.48 ล้านบาท ทุนช าระแล้วจ านวน 681.48 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ จ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

 7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 16 ตุลาคม 2562) 
- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
 

อันดับ รายช่ือ  จ านวนหุ้นที่ถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1 กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล 153,996,741 22.60% 
2 กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป 108,837,432 15.97% 
3 กลุ่มคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย  35,343,779 5.19% 
4 คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ 15,000,000 2.20% 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 12,874,740 1.89% 
6 คุณนันท์ กฤตยานุตกุลท์ 10,967,000 1.61% 
7 คุณกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์ 9,600,000 1.41% 
8 คุณฤดี ขันแก้ว  5,000,000 0.73% 
9 คุณนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 5,000,000 0.73% 
10 กลุ่มคุณวิชญ์พล สินเจริญกุล  3,470,500 0.51% 

 
รวม 360,090,192 52.83% 

 

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ   
 

อันดับ รายช่ือ  จ านวนหุ้นที่ถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1 กลุ่มคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล 153,996,741 22.60% 
2 กลุ่มคุณไพบูลย์ วรประทีป 108,837,432 15.97% 
3 กลุ่มคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย  35,343,779 5.19% 

  รวม 298,177,952 43.75% 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหัก
ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิ 

 
8. โครงสร้างการจัดการ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
 

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  ประธาน  กรรมการ ประธาน 

2. นายไพบูลย์  วรประทีป  กรรมการ  กรรมการ  
3. นายปรัชญน์นท์  เต็มฤทธิกุลชัย*1 กรรมการ  กรรมการ  
4. นางสชุาดา  โสตถิภาพกุล  กรรมการ  ประธาน  
5. นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ ์ กรรมการ ประธาน   
6. นายชยุต  สืบตระกลู *2 กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา*3  กรรมการ กรรมการ  กรรมการ 
8. ดร.สมภพ  ระงับทุกข์ *4 กรรมการ กรรมการ    
9. นายภัทรพล วงศาสุทธิกลุ *5  กรรมการ   กรรมการ   
10.นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสทุธิกุล กรรมการ    
11.นายประวิทย์  วรประทปี *6 กรรมการ  กรรมการ  
12.นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชยั *7 กรรมการ    

 

หมายเหตุ :  
1. นายปรัชญานนท์  เต็มฤทธิกุลชัย ลาออกจากกรรมการบริษัท  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2562 
2. นายชยุต สืบตระกูล ลาออกจากกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2562                    
3. แต่งตั้ง นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็น กรรมการก าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562          
4.  แต่งตั้ง ดร.สมภพ ระงับทุกข์ เป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
5.  แต่งตั้ง นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
6.  แตง่ตั้ง นายประวิทย์ วรประทีป เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
7.  แต่งตั้ง นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เป็น กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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รายชื่อกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

ประจ าป ี2562 
จ านวนที่เข้า

ประชุม /
จ านวนครั งที่

ประชุม 

ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประจ าป ี2562 
จ านวนที่เข้า

ประชุม / 
จ านวน ครั งที่

ประชุม 

ประชุมกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 
ประจ าป ี2562 
จ านวนที่เข้า

ประชุม / 
จ านวน 

ครั งที่ประชมุ 

ประชุมกรรมการ 
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
ประจ าป ี2562 
จ านวนที่เข้า

ประชุม / 
จ านวน 

ครั งที่ประชมุ 
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล - ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการ 
  ก าหนดค่าตอบแทน 

5/5 - 4/4 1/1 

2. นายไพบูลย ์ วรประทีป - รองประธานกรรมการบริษัท   
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความ เส่ียง 

5/5 - 4/4 - 

3. นายปรัชญ์นนท์  เต็มฤทธิกุลชยั - รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

3/5 - 3/4 - 

4. นางสุชาดา โสตถภิาพกุล  - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเส่ียง 

5/5 - 4/4 - 

5. นายยรรยง ถาวโรฤทธ ์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 6/6 - - 

6. นายชยุต  สืบตระกูล  - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

2/5 3/6 1/4 - 

7. นายสุรพล  ขวัญใจชน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

4/5 6/6 - 1/1 

8. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์*1 - กรรมการอิสระ     
- กรรมการตรวจสอบ 

2/5 2/6 - - 

9. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการใหญ ่

4/5 - 3/4 - 

10. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธกิุล - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

5/5 - - - 

11. นายประวิทย์  วรประทปี - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

4/5 - 3/4 - 

12. นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย *2 - กรรมการบริษัท 1/5 - - - 

 

หมายเหตุ :  
1. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ เป็นกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
2. นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชัย เป็นกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
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8.2 กรรมการบริหาร 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน  7  ท่าน ดังนี้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายไพบูลย์  วรประทีป รองประธานกรรมการบริษัท   
3. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกลุ กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารฝา่ยปฏิบัติการ  
5. นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร  
6. นายประวทิย์  วรประทปี กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ 
7. นายสุวาสิทธิ์  ดวีาน  กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย   

 
 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ มีนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล  ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการสาย
วางแผนและบริหารทรัพยากร เป็น เลขานุการบริษัท 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 จ านวน 8,000,000 บาทต่อปี ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการเกิดข้ึนจริงมีจ านวนเงิน  
5,828,500  บาท 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน
กรรมการ 2562 

1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล - ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1,205,000 

2. นายไพบูลย์  วรประทีป - รองประธานกรรมการบริษัท   
- รองประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

1,170,000 
 

3. นายปรัชญน์นท์  เต็มฤทธิกุลชัย - รองประธานกรรมการบริษัท 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

1,068,500 

4. นางสชุาดา โสตถิภาพกุล  - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

342,000 

5. นายยรรยง ถาวโรฤทธ์  - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

398,000 

6. นายชยุต  สืบตระกลู  - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

155,000 

7. นายสุรพล  ขวัญใจชน - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

380,000 

8. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์ - กรรมการอิสระ     
- กรรมการตรวจสอบ 

180,000 

9. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกลุ - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

310,000 

10. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสทุธิกุล - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร 

290,000 

11. นายประวิทย์  วรประทปี - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ 

310,000 

12. นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชยั * - กรรมการบริษัท 20,000 

รวม 5,828,500 
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หมายเหตุ :  *คุณพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เป็นต าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ซึ่งรับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 33 ล้านบาท 
 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

       - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ    
 - ไม่มี -  
       - ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ตามอายุงานพนักงาน (ระบุในระเบียบบริษัทฯ) ของ
เงินเดือน ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร 4 ราย  
จ านวนเงิน  963,696 บาท 

 
8.5 บุคลากร 
     บริษัทฯ (ส านักงานใหญ่) มีผู้บริหารและพนักงานจ านวน 114 คน และฝ่ายโรงงานมีพนักงาน

จ านวน 674 คน  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมของบุคลากรในปี 2562 มีจ านวน 194 ลา้นบาท ประกอบด้วย 
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอ่ืนๆ    

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทร่วมกัน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการภายใต้ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทฯอย่างแนบแน่น 
2. ให้ความส าคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อความเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ 
3. มุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับ

ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความจ าเป็นของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกและทัศนคติใน
ค่านิยมของความเป็น “ไทยเท็คซ”์ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

5. เสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการ  การบริหาร
ค่าตอบแทนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม 

6. ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัทฯเพ่ือความผาสุก
ของพนักงานและบริษัทฯ ร่วมกันตลอดไป 

นโยบายการแรงงานสัมพันธ์ 
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการแรงงานสัมพันธ์เป็นกรณีๆ 

ดังต่อไปนี้ 
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
2. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเพ่ือความสงบเรียบร้อย

ของการด าเนินธุรกิจของบริษัท และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้านเมือง 
3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทบนพื้นฐานของ

บรรยากาศแห่งความเข้าใจที่ดีและเอ้ืออาทรต่อกันอย่างมีเหตุผล 
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4. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานและบริษัท ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมการมี
กิจกรรมร่วมทางสังคม ทางศาสนาและกับชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

 
บริษัทถือบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัท จึง

ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการ
ท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอย่างมีศักยภาพสูงสุด ด้วยการพัฒนาพนักงานทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของภารกิจงานรวมทั้งการสร้างจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ต่อเพ่ือนร่วมงาน บริษัทและคู่ค้าในการปฏิบัติงาน 

ในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานโดยการจัด
ฝึกอบรมภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกอย่างสม่ าเสมอตามความจ าเป็นและเหมาะสมของบุคลากร
ตามหน่วยงาน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสายงาน  

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัด

หลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มีทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้านเพ่ือเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจ าเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
โดยแนวคิดท่ีเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวที่สามารถน าออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจ ากัด หากได้รับการ

สนับสนุนและโอกาสบริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซ่ึงศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ 
ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ 

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท 
บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการท างาน ให้โอกาสในการก้าวหน้า

ในสายอาชีพ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและก าหนดให้มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยัง
ได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้
ด าเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัตงาน โดยการน าตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรมวัดได้ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการท างานของพนักงาน(Competency) ซ่ึง
จะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ 
พนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่ 

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- การมุ่งเน้นจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- การให้บริการลูกค้า เพ่ือการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
- การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพ่ือการก าหนดเป้าหมายในการชี้วัดผลส าเร็จ และการก าหนดแผนงานให้บรรลุ   
  เป้าหมาย 

4. การก าหนดแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) 
บริษัทเน้นการสรรหาภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะต าแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่าน
กระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการด าเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการอย่างมีระบบ  แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์
ตามธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์  ประจ าแต่ละหน่วยงาน  บริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
น าไปสู่ความเจริญเติบโต  และเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ 
 9.1.1 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ดังนี้  

 1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด   (เซียงไฮ้)      
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100% 
 2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด             
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% 
 3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จ ากัด 
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% 
 4. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99% 
 5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน)  
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 56.16%  
 6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited. 
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 64% 

9.1.2 บริษัทลงทุนในบริษัทร่วม ทั้งหมด 1 บริษัท ดังนี้ 
 1. บริษัท วังสมบูรณ์ จ ากัด 
       บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.43.% 

บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์  เข้าไปก ากับดูแลบริหารในแต่ละ
บริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการประชุมร่วมกัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง ดังนี้ 

1. กรรมการบริหาร จะประชุมร่วมกันทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
 2. กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการเงิน ประชุมร่วมกันทาง 
Video Conference ทุกเช้าวันจันทร์  

3. กรรมการบริหารบริษัทใหญ่จะติดตามความคืบหน้า  ด้วยการเดินทางไปแต่ละที่ตั้งโรงงานเป็น
ประจ าขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

 
  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัท ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ  โดยมีโครงสร้างกรรมการชุดย่อย  ประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวน 5 คณะ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริษัท    จ านวน 12 ท่าน 
2.  คณะกรรมการบริหาร    จ านวน  6 ท่าน 
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3.  คณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  3 ท่าน 
4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  จ านวน  2 ท่าน 
5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน  6 ท่าน 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์

สูงมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย 
1. นายภัทรพล    วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่/รักษาการกรรมการผู้จัดการสาย

ผลิต 
2. นายประวิทย์    วรประทีป   กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับ

กิจการ 
3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยกร 

 
นอกจากนั้นบริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอีกจ านวน 2 ต าแหน่ง เพ่ือแบ่ งเบาภาระหน้าที่ของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายชื่อดังนี้   
1.  นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ   
 รับผิดชอบสายบัญชีและการเงิน 
2.  นายสุวาสิทธิ์ ดีวาน  กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและขาย   
  รับผิดชอบสายงานการตลาดและการขาย 

 (1) คณะกรรมการบริษัท 
 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 ว่าด้วยคณะกรรมการ มาตรา 67 - มาตรา 
97 ได้ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ การเลือกตั้ง การประชุม การพ้นจากต าแหน่งกรรมการได้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการ ตามมาตรา 77  เพ่ือบริหารจัดการบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา  85 ได้ก าหนดหน้าที่ในการด าเนินกิจการของบริษัท 
กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

นอกจากอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและยังก าหนดข้อห้ามการปฏิบัติ รวมจนถึงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายอันเกิดข้ึนแก่บริษัทด้วย 

 
มี คณะกรรมการบริษัท 12 ท่าน 

1. นายวรเทพ   วงศาสุทธิกุล   ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายไพบูลย์   วรประทีป รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายปรัชญ์นนท์   เต็มฤทธิกุลชัย  รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกวันท่ี 31 ตุลาคม 2562)   

4. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสุชาดา โสดถิภาพกุล กรรมการอิสระ 
6. นายชยุต   สืบตระกูล กรรมการอิสระ (ลาออก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562) 
7. ดร.สมภพ ระงับทุกข ์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

แทน นายชยุต สืบตระกูล) 
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8. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ 
9. นายภัทรพล    วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
10. นายประวิทย์    วรประทีป   กรรมการ 
11. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท 
12. นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทน 

นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย) 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
3. ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทกับผู้บริหาร 
4. ก ากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา  ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อบริษัท 
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อ

บุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น 
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนด

ของกฎหมาย 
7. มีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย   

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้  คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 
1. เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท  หรือ 3%  ของ NTA  

แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส าคัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท  

หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 
หมายเหตุ  :  NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี) 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา  1 ชุด   ซึ่งมาจากกรรมการบริษัทจ านวนไม่

น้อยกว่า 6 ท่าน ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมี 6 ท่าน ประกอบด้วย   
1. นายวรเทพ   วงศาสุทธิกุล   
2. นายไพบูลย์   วรประทีป 
3. นายปรัชญ์นนท์   เต็มฤทธิกุลชัย    (ลาออกวันที่ 31 ตุลาคม 2562)   
4. นายภัทรพล    วงศาสุทธิกุล 
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5. นายประวิทย์    วรประทีป   
6. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 

  

บริษัทได้จัดท าระเบียบข้อบังคับการท างานและอ านาจด าเนินการไว้เป็นกรอบการบริหารจัดการตาม
อ านาจหน้าที่ด้วย ดังนี้ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการ

เสนอ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในที่ประชุมคราวถัดไป  

2. ให้ผู้บริหารงานฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อการด าเนินงานในกิจการต่างๆ  รายงานผลงานให้
คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน 

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินตามระเบียบบริษัทที่ก าหนดไว้ 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติไว้ในงบประมาณประจ าปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ในหลักการแล้ว 
5. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนและให้

น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป 
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท 
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร

บุคคลและด้านการปฏิบัติการอ่ืนๆ 
8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน 
9. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอีกไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ประกอบด้วย    
1. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยุต   สืบตระกูล กรรมการตรวจสอบ ลาออก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
3. ดร.สมภพ ระงับทุกข ์ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

แทนนายชยุต สืบตระกูล 
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการตรวจสอบ  
     

 โดยมีนางสาวจารุชา ร่มโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ

ตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิผล 
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
7. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งพิจารณาโดย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้ องมารายงาน 
หรือน าเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

11. ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 

12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  
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 (4) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 2 

ท่านและ ประกอบด้วย  
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมี นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 2. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อทวงถาม 
 3. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจ าปีโดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ 
ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 
 4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

 (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 3 ท่าน 

และผู้บริหารอีก 3 ท่านเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย   
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  
2. นายไพบูลย์ วรประทีป  
3. นางสุชาดา โสตถิภาพกุล  
4. นายประวิทย์ วรประทีป (แต่งตั้งเพ่ิม 22 กุมภาพันธ์ 2562) 
5. นายภัทรพล     วงศาสุทธิกุล (แต่งตั้งเพ่ิม 22 กุมภาพันธ์ 2562) 
6. นายวันชัย      ศรีหิรัญรัศมี  
โดยมี นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีภารกิจหลักในการจัดตั้งขอบเขตระบบงานเพ่ือใช้ในการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท และการจัดเตรียมกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือน าเสนอต่อ Management Committee รวมถึงการปรับปรุงส่งเสริมเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท างานแยกเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารโดยมี
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  
บริหาร เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ 
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ที่ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่ม
ธุรกิจเป็นต้น   
 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 3. ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงก าหนด 
 4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

 
9.3 การสรรหา และแต่งตั งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัท  มีวิธีการสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ  และผู้บริหารระดับสูง  2  วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 จ านวนกรรมการบริษัทขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมในการบริหารงาน 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ตามกฎหมายมหาชน 
วิธีที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหา

บุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีประวัติตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบริษัท
ที่ออกไปตามวาระหรือลาออกด้วยเหตุผลอ่ืน หรือเพ่ิมขึ้น ลดลง ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ขยายหรือลด
ขนาดธุรกิจ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
บริษัทมีการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีระบบดังนี้ 

 1. บริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถไปเป็นกรรมการบริษัท  เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย
แต่ละแห่ง  เพ่ือก าหนดนโยบายควบคุม และมีอ านาจบริหาร ซึ่งจะต้องรายงานพร้อมร่วมประชุมกับ
กรรมการบริหารของบริษัทใหญ่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกบริษัท  ส าหรับเจ้าหน้าที่บริหารระดับอ่ืน จะมี
การประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ  
 2. ผลการด าเนินงาน  บริษัทย่อยจะส่งงบการเงินทุกๆ เดือน  เพ่ือท างบการเงินรวมทุกเดือนกับบริษัท
ใหญ่  เพ่ือติดตาม  วิเคราะห์  ผลการด าเนินงานของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย 
 3. ทุกๆ เดือน งบการเงินหลังจากรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว  จะน าส่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 
เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายการต่างๆ ประเด็นต่างๆ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลฐานะการเงินมีการท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ เป็นต้น  
เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทันเหตุการณ์ต่อไป 
 4. กรรมการในบริษัทย่อย ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปบริหารควบคุมและดูแล  จะไม่มีอ านาจใน
การลดทุน เพ่ิมทุน ยุบหรือขยายกิจการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทใหญ่ก่อน 
 5. บริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการเท่านั้น 
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9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อ

บุคคลภายนอก  หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) 

สอบบัญชีงบการเงนิปี 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้  
 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                   หน่วย : บาท 

ล าดับที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1. บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

3,000,000 

2. บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

900,000 

3. บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

690,000 

4. บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

190,000 

5. บจก.สวนยางวังสมบูรณ์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

100,000 

6. บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ 
นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
นายบุญฤทธิ์   ถนอมเจริญ 

1,800,000 

7. บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (เซียงไฮ้) ZhouQin (10,000 RBM) 4.46 44,600 
              รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 6,724,600 

 
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

            -ไม่มี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มีหลักการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีดุลยภาพระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  รวมทั้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส าคัญ บริษัทจึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ในการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพ่ือให้มีการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ภายใต้หลักจริยธรรมการ
ก ากับดูแลที่ด ีเพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเป็น
ผู้ประกอบการในการจัดหาน้ ายางข้น  ดังนั้นบริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อ
มลภาวะในด้านต่างๆ เพ่ือให้ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจเท่านั้น 
หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วม
ประชุมกับบริษัทอ่ืนๆ ในเรื่อง CSR เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการด าเนินธุรกิจ  
 บริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  และ
สะท้อนออกมาในการด าเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพ่ือสังคม" คือ การด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาด
และความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการด าเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาท างานปกติ 
ของกิจการ  
 ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัท
ในเครือ  มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ  สนับสนุน ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปใช้พ้ืนที่หรือพ้ืนที่บริษัทตั้งอยู่  เพ่ือใช้ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนกิจการด้าน
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการ   ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัย 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา  รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน  ในฐานะองค์กรเอกชนที่มี
ความตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้างเราเป็นชุมชนสังคมแห่งความสุข  ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความสุขร่วมกันโดยโครงการส่งเสริมดังนี ้

  10.1 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา 
   โครงการ “ยางไทยแก้จน สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส” เป็นโครงการที่บริษัทเล็งเห็นถึง
ความส าคัญที่โรงเรียนจะมีรายได้เป็นของตัวเองและสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุง  คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ การด าเนินการโดยให้โรงเรียนหา
พ้ืนที่ปลูกยางพาราไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นที่ของโรงเรียนหรือพ้ืนที่ชุมชนมอบให้ก็ได้  โดยบริษัทจะ
เข้าไปด าเนินการปลูกยางพาราให้ และดูแลรักษาตามกระบวนการของการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 ปี หรือจนกรีดยางพาราได้ผลผลิต  บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดังกล่าว  
โดยร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดูแล  ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตดังกล่าว  ส่วนรายได้หรือเงินจาก
การขายผลผลิตเป็นของโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนและชุมชนไปดูแลเงินดังกล่าวกันเองตามความเหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนแบบถาวร 
2. ช่วยให้โรงเรียนมีรายได้ประจ าและระยะยาว สามารถน าไปพัฒนาด้านต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องรอ

งบประมาณของรัฐ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและดูแลสวนยางพาราครบวงจร ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และคนใน

ชุมชนใกล้โรงเรียน 
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้กับท้องถิ่น ลดภาวะโลกร้อน 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูอาจารย์ ชุมชนซึ่งมีรายได้ในระยะยาวเป็นของตนเองอย่าง

ถาวร 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- 6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 หรือ จนยางพารากรีดได้ และดูแลต่อเนื่อง 

ผู้ร่วมโครงการ 
- บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
- โรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยครู และ นักเรียน 
- ชุมชนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 
- หน่วยงานราชการท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว ที่ตั้งหมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ้ืนที่ปลูก

ยางพารา 10 ไร่  
2. โรงเรียนบ้านแม่แพง ที่ตั้งหมู่ที่ 5 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ้ืนที่ปลูก

ยางพารา 20 ไร่  
3. โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านทับกุมารทอง ต.ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ. เชียงราย 

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 20 ไร่   
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ้ืนที่ปลูก

ยางพารา 6 ไร่   

ผลการด าเนินการ 
1. โรงเรียนบ้านแม่ลัว  เริ่มด าเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
2. โรงเรียนบ้านแม่แพง   เริ่มด าเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
3. โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง เริ่มด าเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
4. โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง เริ่มด าเนินการปี 2552 ถึงปัจจุบัน 

   10.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 ตาม มาตรา 35 
       บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม
เช่นกัน บริษัทได้พิจารณาเห็นความส าคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ความส าคัญควบคู่กับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจึงได้ด าเนินโครงการนี้ จากเงินที่บริษัทฯ ต้องน าส่งเงินสมทบให้กับทางราชการตามกฎหมาย
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ก าหนด เปลี่ยนมาเป็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562  มาตรา 35 แทน เพ่ือให้
คนพิการได้รับความช่วยเหลือ โดยตรงจากบริษัทและน าเงินไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว โดยไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
2. เป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีงานท า หาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม 
3. เพ่ือให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิการโดยตรง เป็นการช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของผู้รับไม่
ต้องผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิการ) 
4. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทางหนึ่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
- มกราคม - ธันวาคม 2562 

ผู้ร่วมโครงการ 
-  บริษัทฯและบริษัทในเครือ 
-  ผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ 
-  มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 

วิธีการมอบเงิน ให้ความช่วยเหลือ (ระยะเวลาช่วยเหลือ 1 ปี) 
 บริษัทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย โดยทางมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้คัดเลือกคนพิการเข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว  จ านวน 4 คนๆ ละ 
112,420 บาทรวมเป็นเงิน 449,680 บาท ซึ่งบริษัทจะมอบเงินดังกล่าวให้กับคนพิการที่ได้รับการคัดเลือก
โดยตรง 

10.3 โครงการเลี ยงอาหารและสนับสนุนมอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
 บริษัทตะหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและในทุกภาคส่วนที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามความเหมาะสมเท่าที่บริษัทสามารถด าเนินการได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างและส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็นแก่สถาน
รับเลี้ยงผู้ด้อยโอกาสทุกๆ ปี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางสังคมจากภาครัฐ 
2. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปัน 
4. เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

เป้าหมาย 
1. ผู้พิการและทุพลภาพในสถานสงเคราะห์ได้รับความสุขและความช่วยเหลือด้านอุปโภค บริโภค 
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในบริษัทฯ 



รายงานประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

56 

 

 

3. บริษัทได้ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  - ปีละ 1 ครั้ง จัดโครงการ วันที่ 18 ตุลาคม 2562  

วิธีการด าเนินการ 
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกสถานที่เพ่ือด าเนินการโครงการในแต่ละปี โดยในปี 2562 บริษัทเลือกเป็น

สถานคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส ซึ่งบริษัทได้ติดต่อกับสถานที่ดังกล่าว เพ่ือเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของที่จ าเป็น
ในการอุปโภคและการบริโภค ตามความต้องการของสถานที่นั้นๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและ
เหมาะสมกับวัยของผู้อยู่ในความคุ้มครองของสถานส่งเคราะห์นั้นๆ โดยจะด าเนินการเป็นประจ าทุกๆ ป ี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการด าเนินการในแต่ละครั้ง  

สถานที่จัดโครงการ 
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพบ้านบางปะกง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

ผลการด าเนินการ 
ปี 2562 ทางบริษัทได้จัดโครงการวันที่ 18 ตุลาคม 2562   ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพ

บ้านบางปะกง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   เป็นกิจกรรมลี้ยงอาการกลางวันและมอบสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จ าเป็นแก่คนพิการและทุพพลภาพ  จ านวนทั้งสิ้น  320 คน ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด   

1. อายุตั้งแต ่18 ปี ขึ้นไป  
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
3. มีสภาพพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ 

โดยทางสถานสงเคราะห์มีภารกิจในการให้บริการดูแลดังนี้ 
1. ให้การอุปการะดูแลผู้พิการด้านปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) 
2. ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกายจิตใจ อารมณ ์และสังคม 
4. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทันสมัย  
และทางสถานสงเคราะห์มีบริการด้านอื่นๆ อีกดังนี้ ด้านสังคมสงเคราะห ์ด้านการรักษาพยาบาล ด้าน

กายภาพบ าบัด  ด้านอาชีวบ าบัด  ด้านด าเนินการทางกฏหมายเมื่อผู้รับถึงแก่กรรม   

10.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านเยาวชนและกีฬา   
บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป ได้ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนด้านเยาวชนและกีฬาให้กับพนักงานและ

ชุมชนรอบข้างทุกปีเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สุขภาพดี  โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ร่วมกันเทศบาลต าบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน  โดยในการแข่งขันได้รับ
รางวัลมากมายอีกด้วย 
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11.  การควบคุมภายใน 
 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายใน

เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้
ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร  อ านาจด าเนินการ ตามสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสเรื่อง
ร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุก
ระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความ
คล่องตัว และเป็นระบบโดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้
ทรัพย์สิน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและ
การก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็น
ประจ าทุกปี ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตาม
กรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of 



รายงานประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

58 

 

 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ฉบับ 2017 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 20 
หลักการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 

หลักการที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight) 
หลักการที่ 2 จัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงาน (Establishes Operating Structures) 
หลักการที่ 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) 
หลักการที่ 4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment) 
หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains 

Capable  Individuals) 
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 

หลักการที่ 6 วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) 
หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) 
หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) 
หลักการที่ 9 ก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) 

องค์ประกอบที่ 3 ผลการด าเนินการ (Performance) 
หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) 
หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk) 
หลักการที่ 12 จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risk)  
หลักการที่ 13 ด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) 
หลักการที่ 14 พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) 

องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision) 
หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Assesses Substantial Change) 
หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 
หลักการที่ 17 มุ่งม่ันปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise  
                 Risk Management) 

องค์ประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and  
           Reporting) 

 หลักการที่ 18 ยกระดับสารสนเทศ (Leverages Information Systems) 
 หลักการที่ 19 สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) 
 หลักการที่ 20 รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการด าเนินการ (Reports on Risk, Culture,  
     and Performance) 

ประเภทการตรวจสอบที่ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี (Financial 
Audit) การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) การบริหารงาน (Management Audit) การ
ปฏิบัติการ (Operational Audit) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบ
ทุจริต (Fraud Audit) โครงการ/สัญญา/แผนงาน (Project/Contract Review) พิเศษ (Special Audit) 
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  คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้
ตรวจสอบและตรวจติดตามผล เพ่ือให้มั่นใจว่าเรื่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและ
การเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส
และทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
 

12. รายการระหว่างกัน   

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 
ในปี 2562 บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเก่ียวข้องกันโดย

การมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน รายการที่เกิดข้ึนเป็นไปโดยทางการค้าปกติ ดังนี้ 
 

ค าอธิบายตัวย่อ 
 

บริษัทจดทะเบียน 
TRUBB = บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
   
บริษัทย่อย 
LS = บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) (TRUBB ถือหุ้น 56.16%) 
TRLP = บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด (TRUBB ถือหุ้น 99.99%) 
WFX = บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (TRUBB ถือหุ้น 99.99%) 
SRIT = Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. (TRUBB ถือหุ้น 100%) 
   
บริษัทร่วม 
WSB = บริษัท สวนยางวังสมบูรณ์ จ ากัด (TRLP ถือหุ้น 48.43%) 
   
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
SDR         =   บริษัท สวนยางสอยดาว จ ากัด 
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(1) รายการซื้อ-ขายระหว่างกันที่เกี่ยวกับการค้าปกติ 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

LS (TRUBB ถือหุ้นอยู่ 
56.16%) 

TRUBB ขายน้ ายางข้น
ให้ LS  เพ่ือใช้ผลิตที่
นอนและหมอน
ยางพารา 

183  - LS ซื้อน้ ายางข้นจาก TRUBB เพราะ
น้ ายางข้นได้คุณภาพ  

-  TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่
ลูกค้ารายอ่ืน (ราคาตลาด) 

SRIT (TRUBB ถือหุ้น 
100%) 

TRUBB ขายน้ ายางข้น
ให้ SRIT เพ่ือ Trading 

27 

-  SRIT เป็นบริษัท Trading ในประเทศจีน 
   ซื้อน้ ายางข้นจาก TRUBB เพ่ือเป็นการ 
   ขยายตลาด 
-  TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ขายให้แก่

ลูกค้ารายอ่ืน (ราคาตลาด) 
WSB (บริษัทย่อย 99.99%
ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 
48.43%)  

TRUBB ซื้อน้ า
ยางพาราสดจาก WSB 
เพ่ือใช้ผลิตน้ ายางข้น 

9 - สวนยาง WSB และโรงงาน TRUBB 
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมี
ความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัด
ค่าขนส่ง 

- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวน
ยางอ่ืนในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด) 

SDR (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
ใน TRUBB 38.57%และ
ถือหุ้นใน SDR 80.42%) 
 

TRUBB ซื้อน้ า
ยางพาราสดจาก SDR 
เพ่ือใช้ผลิตน้ ายางข้น 
 

12 - สวนยาง SDR และโรงงาน TRUBB 
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนกัน จึงมี
ความสะดวกในการจัดซื้อและประหยัด
ค่าขนส่ง 

- TRUBB คิดราคาเดียวกับที่ซื้อจากสวน
ยางอ่ืนในภาคเดียวกัน (ราคาตลาด) 

 
(2) นโยบายในการก าหนดราคาของรายการระหว่างกัน 
รายละเอียดนโยบายอยู่ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อที่ 6 รายการส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินประจ า ปี 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัทได้อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการอยู่ในตารางข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองรายการระหว่างกันข้างต้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทไม่มีนโยบายการท ารายการใหม่ แต่ถ้าจ าเป็น จะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ

หุ้น ส่วนรายการในปี 2562 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2563     
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ส่วนที่ 13 
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 91,126,266       157,594,536     34,102,081      43,078,846        
ลูกหนี้การค้า 5, 7 827,137,333     987,070,731     743,490,484     849,776,290      
ลูกหนี้อืน่ 5, 8 125,696,754     127,679,923     68,479,151      71,950,711        
เงินใหกู้ยื้มระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5 -                      -                      992,932,600     1,030,932,600    
สินค้าคงเหลือ 9 1,103,766,615   1,250,962,210   680,677,726     798,401,749      
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 55,262,356       64,948,814       48,767,582      54,066,220        
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 2,202,989,324  2,588,256,214  2,568,449,624 2,848,206,416   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกนั 6,596,737         16,621,011       6,596,737        6,531,911          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 29,664,174       30,981,598       -                     -                       
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                      -                      1,873,274,123  1,873,274,123    
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 13 81,200,000       81,200,000       81,200,000      81,200,000        
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 14 547,690,000     561,070,000     108,610,000     120,590,000      
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 15 3,437,538,071   3,501,213,899   1,060,898,051  1,078,323,515    
ค่าความนิยม 4, 16 6,875,748         12,302,815       -                     -                       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 17 2,434,240         4,040,441         191,207           357,687            
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 18 192,191,716     193,157,504     6,238,650        6,270,000          
ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 20 891,575,091     885,902,465     -                     -                       
ภาษเีงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 168,199,869     163,765,430     159,725,661     157,296,158      
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 19 34,830,416       34,830,416       -                     -                       
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 32 -                      14,732,332       -                     -                       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 9,791,631         9,773,231         2,310,569        2,454,078          
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 5,408,587,693  5,509,591,142  3,299,044,998 3,326,297,472   

รวมสินทรพัย์ 7,611,577,017  8,097,847,356  5,867,494,622 6,174,503,888   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 21 3,698,215,641   3,623,105,225   2,906,702,844    2,974,031,926    

เจ้าหนี้การค้า 5, 22 140,097,278     175,389,832     34,468,186         63,083,025        

เจ้าหนี้อืน่ 5, 23 124,615,544     103,945,730     37,074,966         31,023,353        

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5, 21 3,100,000         4,500,000         47,000,000         47,000,000        

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึกา้หนดช้าระภายในหนึ่งปี 21 238,600,000     132,500,000     105,000,000       82,500,000        

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินท่ีถงึกา้หนดช้าระภายในหนึ่งปี 21 22,126,975       40,677,651       20,885,472         39,312,538        

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 51,574,812       48,940,635       8,834,645          13,346,170        

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย -                      1,383,845         -                       -                       

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 3,517,161         3,815,330         1,502,954          1,372,843          

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 4,281,847,411  4,134,258,248  3,161,469,067    3,251,669,855   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 942,687,175     1,166,287,175   726,250,000       816,250,000      

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 21 32,063,046       54,480,947       30,216,158         51,403,291        

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส้าหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 95,557,353       55,368,540       71,871,352         37,238,323        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 32 270,629,851     246,580,213     57,698,365         53,601,256        

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 3,000,000         3,000,000         -                       -                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,343,937,425  1,525,716,875  886,035,875      958,492,870     

รวมหน้ีสิน 5,625,784,836  5,659,975,123  4,047,504,942    4,210,162,725   

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบยีน 25 681,479,688     681,479,688     681,479,688       681,479,688      

   ทุนท่ีออกและช้าระแล้ว 25 681,479,688     681,479,688     681,479,688       681,479,688      

ส่วนเกนิทุน

   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 25 342,170,431     342,170,431     342,170,431       342,170,431      

กา้ไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแล้ว 

      ทุนส้ารองตามกฎหมาย 26 108,695,924     108,695,924     70,972,000         70,972,000        

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (482,680,504)    (164,845,405)    208,633,196       357,930,077      

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 26 1,239,966,302   1,251,504,648   516,734,365       511,788,967      

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 1,889,631,841  2,219,005,286  1,819,989,680   1,964,341,163   

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอา้นาจควบคุม 12 96,160,340       218,866,947     -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,985,792,181  2,437,872,233  1,819,989,680   1,964,341,163   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 7,611,577,017  8,097,847,356  5,867,494,622    6,174,503,888   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม



รายงานประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

63 

 

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขาย 33 6,827,452,425       7,513,341,602     5,294,223,395     5,699,585,876        

รายได้อื่น 28 43,671,108           62,908,284         12,577,451         123,952,446          

รวมรายได้ 6,871,123,533   7,576,249,886 5,306,800,846  5,823,538,322    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 9 6,320,997,602       6,645,123,582     4,921,464,301     5,168,128,880        

ต้นทุนในการจดัจา้หนา่ย 309,143,717         310,329,370       243,395,553       252,574,469          

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 478,541,420         358,190,547       158,995,705       217,728,554          

ต้นทุนทางการเงิน 31 204,756,214         190,614,698       159,609,092       158,437,594          

รวมค่าใช้จ่าย 7,313,438,953   7,504,258,197 5,483,464,651  5,796,869,497    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 (1,222,990)            (712,667)            -                        -                          

รวม (1,222,990)        (712,667)        -                  -                     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (443,538,410)    71,279,022     (176,663,805)   26,668,825        

(ผลประโยชน)์ ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 32 30,137,166           8,968,710           (4,547,695)          (11,975,441)           

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (473,675,576)    62,310,312     (172,116,110)   38,644,266        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหนว่ยงานต่างประเทศ (6,074,669)            (4,779,318)          -                        -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จในบริษัทร่วม 10 (94,434)                (74,334)              -                        -                          

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (6,169,103)            (4,853,652)          -                        -                          

รายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

ผลก้าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 26 57,347,926           -                       57,347,926         -                          

ผลก้าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที่ก้าหนดไว้ 24 (14,123,905)          13,490,850         (14,123,905)        12,993,937            

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก้าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 32 (8,644,804)            (2,698,170)          (8,644,804)          (2,598,787)             

รวมรายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 34,579,217           10,792,680         34,579,217         10,395,150            

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธจิากภาษีเงนิได้ 28,410,114       5,939,028       34,579,217     10,395,150        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (445,265,462)    68,249,340     (137,536,893)   49,039,416        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (351,722,621)        18,224,798         (172,116,110)      38,644,266            

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม 12 (121,952,955)        44,085,514         -                        -                          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (473,675,576)    62,310,312     (172,116,110)   38,644,266        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่         (322,558,855)          25,275,051       (137,536,893)             49,039,416 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม 12 (122,706,607)        42,974,289         -                        -                          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (445,265,462)    68,249,340     (137,536,893)   49,039,416        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 34

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.52)                    0.03                  (0.25)                  0.06                     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(บาท)

ส้าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส้าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุน้

ส่วนต่างจาก การ ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งก้าไร ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การรวมธุรกิจ ยังไม่ได้ แปลงค่า จากการ สัดส่วน (ขาดทุน) รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ภายใต้การ ทุนส้ารองตาม จดัสรร หนว่ยงาน ตีราคา การถือหุ้น เบ็ดเสร็จอื่นใน อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ้านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช้าระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคุมเดียวกัน กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ต่างประเทศ สินทรัพย์ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,685,079,688  342,170,431 (1,003,600,000)  135,555,246 (242,494,785) (5,247,096)     1,315,514,082 (11,412,912)   1,881,123      1,300,735,197   2,217,445,777  221,631,622  2,439,077,399  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ลดหุ้นสามัญ 25 (1,003,600,000)    -                    -                         -                    -                      -                      -                       -                      -                       -                          (1,003,600,000)     -                      (1,003,600,000)     

เงินปันผลจา่ยในบริษัทย่อย -                        -                    -                    -                    -                      -                      -                       -                      -                       -                          -                        (16,287,192)      (16,287,192)         

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35 -                        -                    -                    -                    (27,256,360)      -                      -                       -                      -                       -                          (27,256,360)         -                      (27,256,360)         

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (1,003,600,000) -                -                    -               (27,256,360)   -                 -                  -                 -                  -                    (1,030,856,360) (16,287,192)   (1,047,143,552) 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

  โดยอ้านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 4 -                        -                    -                         7,971,047       (11,990,050)      434,092            3,585,746          3,539,983          -                       7,559,821             3,540,818            (29,451,772)      (25,910,954)         

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                -                    7,971,047    (11,990,050)   434,092        3,585,746       3,539,983      -                  7,559,821         3,540,818        (29,451,772)   (25,910,954)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก้าไร -                        -                    -                         -                    18,224,798       -                      -                       -                      -                       -                          18,224,798          44,085,514       62,310,312          

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                        -                    -                         -                    11,153,257       (4,028,670)        -                       -                      (74,334)             (4,103,004)            7,050,253            (1,111,225)        5,939,028            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                -                    -               29,378,055    (4,028,670)     -                  -                 (74,334)         (4,103,004)        25,275,051      42,974,289    68,249,340      

โอนไปส้ารองตามกฎหมาย -                        -                    -                         12,322,000     (12,322,000)      -                      -                       -                      -                       -                          -                        -                      -                        

โอนไปส้ารองตามกฎหมายของบริษัทย่อย -                        -                    -                         3,227,631       (3,227,631)        -                      -                       -                      -                       -                          -                        -                      -                        

โอนไปก้าไรสะสม -                        -                    -                         -                    52,687,366       -                      (52,687,366)        -                      -                       (52,687,366)          -                        -                      -                        

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 25 -                        -                    1,003,600,000      (50,380,000)    50,380,000       -                      -                       -                      -                       -                          1,003,600,000      -                      1,003,600,000      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 681,479,688    342,170,431 -                    108,695,924 (164,845,405) (8,841,674)     1,266,412,462 (7,872,929)     1,806,789      1,251,504,648   2,219,005,286  218,866,947  2,437,872,233  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)

งบการเงนิรวม 

ก้าไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุน้

การ ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งก้าไร ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ยังไม่ได้ แปลงค่า จากการ สัดส่วน (ขาดทุน) รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนส้ารองตาม จดัสรร หนว่ยงาน ตีราคา การถือหุ้น เบ็ดเสร็จอื่นใน อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ้านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช้าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ต่างประเทศ สินทรัพย์ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 681,479,688    342,170,431 108,695,924 (164,845,405)  (8,841,674)     1,266,412,462 (7,872,929)     1,806,789      1,251,504,648   2,219,005,286   218,866,947  2,437,872,233    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35 -                        -                    -                    (6,814,590)         -                      -                       -                      -                       -                         (6,814,590)           -                      (6,814,590)            

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                -               (6,814,590)      -                 -                  -                 -                  -                    (6,814,590)       -                 (6,814,590)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุน -                        -                    -                    (351,722,621)      -                      -                       -                      -                       -                         (351,722,621)        (121,952,955)    (473,675,576)         

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                        -                    -                    (11,299,124)        (5,321,017)        45,878,341        -                      (94,434)             40,462,890           29,163,766           (753,652)          28,410,114            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                -               (363,021,745)  (5,321,017)     45,878,341     -                 (94,434)         40,462,890       (322,558,855)    (122,706,607) (445,265,462)     

โอนไปก้าไรสะสม -                        -                    -                    52,001,236         -                      (52,001,236)       -                      -                       (52,001,236)          -                         -                      -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 681,479,688    342,170,431 108,695,924 (482,680,504)  (14,162,691)   1,260,289,567 (7,872,929)     1,712,355      1,239,966,302   1,889,631,841   96,160,340    1,985,792,181    

ก้าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(บาท)

งบการเงนิรวม 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุน้

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนต่าง

ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ทุนส้ารองตาม ยังไม่ได้ ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช้าระแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกัน กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,685,079,688     342,170,431      (397,599,771)         58,650,000         307,559,235       552,698,753       2,548,558,336     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ลดหุ้นสามัญ 25 (1,003,600,000)        -                          -                                -                             -                            -                            (1,003,600,000)        

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35 -                            -                          -                                -                             (27,256,360)            -                            (27,256,360)            

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (1,003,600,000)    -                     -                         -                      (27,256,360)        -                      (1,030,856,360)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก้าไร -                            -                          -                                -                             38,644,266             -                            38,644,266             

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                            -                          -                                -                             10,395,150             -                            10,395,150             

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                     -                         -                      49,039,416         -                      49,039,416         

โอนไปส้ารองตามกฎหมาย -                            -                          -                                12,322,000              (12,322,000)            -                      -                            

โอนไปก้าไรสะสม -                            -                          -                                -                             40,909,786             (40,909,786)             -                            

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                            -                          397,599,771               -                             -                            -                            397,599,771           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 681,479,688       342,170,431      -                         70,972,000         357,930,077       511,788,967       1,964,341,163     

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก้าไรสะสม

(บาท)
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุน้

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนส้ารองตาม ยังไม่ได้ ส่วนเกินทุนจากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช้าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 681,479,688       342,170,431      70,972,000         357,930,077       511,788,967       1,964,341,163     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 35 -                            -                          -                             (6,814,590)              -                            (6,814,590)              

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                     -                      (6,814,590)         -                      (6,814,590)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุน -                            -                          -                             (172,116,110)          -                            (172,116,110)          

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                            -                          -                             (11,299,124)            45,878,341              34,579,217             

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                     -                      (183,415,234)      45,878,341         (137,536,893)      

โอนไปก้าไรสะสม -                            -                          -                             40,932,943             (40,932,943)             -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 681,479,688       342,170,431      70,972,000         208,633,196       516,734,365       1,819,989,680     

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก้าไรสะสม

(บาท)



รายงานประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

68 

 

 

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")

งบกระแสเงินสด

 

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี (473,675,576)    62,310,312      (172,116,110)     38,644,266        

ปรับรายการที่กระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

ภาษีเงินได้ (รายได้) 30,137,166      8,968,710        (4,547,695)        (11,975,441)       

ต้นทุนทางการเงิน 204,756,214     190,614,698     159,609,092      158,437,594      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจา้หนา่ย 231,421,498     236,773,126     78,480,093        101,604,404      

ค่าตัดจา้หนา่ยต้นทุนพัฒนาสวนยาง 2,169,655        8,824,312        -                      -                      

ค่าตัดจา้หนา่ยสิทธิการใช้ประโยชนใ์นที่ดิน 965,788           -                     31,350              -                      

ค่าเผ่ือ (กลับรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 136,704,029     (3,000)             (2,000)              (3,000)              

ค่าเผ่ือ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 64,929,210      (4,473,236)       -                      -                      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 1,676,400        7,004,141        758,063            4,190,769         

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     -                      39,180,000        

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                     18,800,000      -                      18,800,000        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิม 5,427,068        -                     -                      -                      

ก้าไรจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     -                      (62,000,283)       

(ก้าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,380,000      (3,120,000)       11,980,000        (140,000)           

(ก้าไร) ขาดทุนจากการจา้หนา่ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (887,416)          664,918           (354,540)           -                      

ขาดทุนจากการตัดจา้หนา่ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,241,473        9,941,913        2,251,822         -                      

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน 29,652,194      5,883,182        21,554,531        3,990,836         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,222,990        712,667           -                      -                      

ตัดจา้หนา่ยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ย -                     739,809           -                      739,809            

เงินปันผลรับ -                     -                     -                      (20,623,947)       

ดอกเบี้ยรับ (1,561,191)       (539,508)          (348,418)           (27,962,733)       

250,559,502     543,102,044     97,296,188        242,882,274      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 26,568,344      (42,055,215)     109,990,993      (34,036,790)       

สินค้าคงเหลือ 82,266,385      59,847,123      117,724,023      109,003,956      
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,076,517      18,165,586      5,377,848         7,581,156         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (18,400)           581,718           143,509            (783,715)           

เจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนีอ้ื่น (16,863,409)     (84,070,409)     (25,507,812)       (3,050,498)        

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 2,634,187        (27,114,803)     (4,511,515)        (16,394,819)       

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น (298,171)          (1,508,947)       130,110            (1,798,099)        

ประมาณการหนีสิ้นส้าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (3,587,286)       (4,192,960)       (1,045,407)        (2,827,170)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนนิงาน 351,337,669     462,754,137     299,597,937      300,576,295      

รับคืนภาษีเงินได้ 24,123,544      28,468,485      24,123,544        28,225,931        

ภาษีเงินได้จา่ยออก (29,941,828)     (35,501,070)     (26,553,046)       (26,869,949)       

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 345,519,385  455,721,552  297,168,435   301,932,277   

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส้าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส้าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                     -                     -                      (63,500,000)       

เงินสดรับช้าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                     -                     38,000,000        479,770,400      

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการอื่นลดลง (6,000,000)       -                     (6,000,000)        -                      

เงินสดรับช้าระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการอื่น 6,000,000        -                     6,000,000         -                      

เงินสดจา่ยเพิ่มทุนในบริษัทย่อย -                     (26,164,444)     -                      (526,493,989)     

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 10,024,274      (6,621,011)       (64,826)             (6,531,911)        

เงินสดจา่ยเพื่อซ้ือธุรกิจ -                     (102,323,430)    -                      -                      

เงินสดจา่ยเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (110,698,620)    (307,742,559)    (5,792,645)        (28,223,700)       

เงินสดจา่ยเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (604,031)          (999,665)          -                      (29,827)             

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,431,431        3,078,598        355,140            -                      

ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น (7,842,281)       (10,603,392)     -                      -                      

ดอกเบี้ยรับ 1,561,191        539,508           348,418            60,528,849        

เงินปันผลรับ -                     535,600           -                      20,623,947        

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (106,128,036) (450,300,795) 32,846,087    (63,856,231)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 75,110,416      220,344,425     (67,329,082)       66,706,874        

เงินสดที่ผู้เช่าจา่ยเพื่อลดหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน (40,968,577)     (76,465,240)     (39,614,199)       (74,830,137)       

เงินสดรับจากกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                     -                     -                      15,000,000        

เงินสดจา่ยเพื่อช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (1,400,000)       (3,500,000)       -                      -                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                     175,037,175     -                      -                      

เงิดสดจา่ยเพื่อช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (117,500,000)    (108,750,000)    (67,500,000)       (58,750,000)       

เงินปันผลจา่ยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (6,814,590)       (27,256,360)     (6,814,590)        (27,256,360)       

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

   โดยอ้านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                     253,490           -                      -                      

เงินปันผลจา่ยของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม -                     (16,287,192)     -                      -                      

ดอกเบี้ยจา่ย (200,827,342)    (188,364,603)    (155,021,740)     (156,357,996)     

เงินสดจา่ยต้นทุนทางการเงินอื่น (7,384,858)       (8,225,204)       (2,711,676)        (3,060,840)        

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (299,784,951) (33,213,509)  (338,991,287)  (238,548,459)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน (60,393,602)     (27,792,752)     (8,976,765)        (472,413)           

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (6,074,668)       (4,779,318)       -                      -                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (66,468,270)  (32,572,070)  (8,976,765)     (472,413)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 157,594,536     190,166,606     43,078,846        43,551,259        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 91,126,266   157,594,536  34,102,081    43,078,846    

ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไมใ่ช่เงนิสด

   สินทรัพย์ซ้ือภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซ้ือ -                     6,176,519        -                      5,559,069         

   เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใช้ประโยชนใ์นที่ดิน -                     1,718,232        -                      -                      

   การคืนทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                     -                     -                      62,000,283        

   เจา้หนีค่้าซ้ือสินทรัพย์ 19,801,291      10,871,332      -                      -                      
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ภาพรวมการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TRUBB) ปี 2562 
กลุ่มบริษัทฯมีผลขาดทุนก่อนภาษี 443.54 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 30.14 ล้านบาท เป็นขาดทุน
สุทธิหลังภาษี 473.68 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จานวน 351.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของผล
ขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 74.25 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเกิดความไม่แน่นอนของ
ตลาดยางพารา ท าให้ราคายางพารามีความผันผวน แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบราคายางพารา ปี 2561 และ 2562 
ราคายางนั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จาก 42.74 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 เป็น 43.69 บาทต่อกิโลกรัมในปี 
2562 คิดเป็นร้อยละ 2.22 (ข้อมูลจาก Website: การยางแห่งประเทศไทย) ราคายางดังกล่าวยังคงอยู่ใน
ระดับท่ีต่า ทั้งยังมีการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2562 
 

14.2 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
ส าหรับงบการเงินปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 6,827.45 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้จากการขายและบริการ 7,513.34 ล้านบาท ลดลง 685.89 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.13 ซึ่งเป็นผลจากการความต้องการยางที่ลดลงจากสงครามการค้า และราคายางพาราที่ผันผวน
ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลง ส าหรับต้นทุนขายและบริการ ปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 
6,320.99 ล้านบาท และ 6,645.12 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 324.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 เป็นผล
มาจากยอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจมีการแก้ไขคุณภาพการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ให้สามารถ
ผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีข้ึน แต่ราคาวัตถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น 

กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยและผลประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ายางแปรรูป ผลประกอบการปี 2562 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 172 ล้าน

บาท เนื่องจากราคายางที่ปรับยังคงอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้รายได้จากการขายยาง skim ลดลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงต่อเนื่องมาจากปี 2561 และค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2562 จาก 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีลดลงเหลือ 30 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.25 รวมไปถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ในตลาด
ยางพาราโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจได้เพ่ิมเติมในส่วนของกาลังการผลิต และแท็งค์เก็บน้ ายางข้นตั้งแต่
ปลายปี 2559 ส่งผลทางให้กลุ่มธุรกิจมีแท็งค์เก็บน้ ายางข้นมากขึ้น เพ่ือรองรับตามความต้องการและผลผลิตใน
อนาคต 
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2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการปี 2562 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 258 ล้านบาท เป็นผล
จากการความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางที่ลดลงอย่างมากจากสงครามการค้า ซึ่งผลกระทบนี้ ส่งผลโดยตรงกับ
คู่ค้าในประเทศจีน 

อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีการขยายฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้น ต่อเนื่องไปอีก เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 

3. กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการปี 2562 มีขาดทุนก่อนภาษี 14 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 
27 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 กลุ่มธุรกิจสวนยางพารามีผลประกอบการที่ดีขึ้น จากมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ า
ยางสดที่มีความผันผวน และราคายางพาราอยู่ในระดับต่า และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไป
ตามราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวน
ยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้น  

 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  
     (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
           - สินทรัพย์หมุนเวียน   อยู่ที่ 2,203 ล้านบาท ลดลง 385 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 เกิด

จากรายการหลักที่ส าคัญ คือ ลูกหนี้การค้าลดลง 160 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 147 ล้านบาท 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

           - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 5,409 ล้านบาท ลดลง 101 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงใน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 63 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการลด
มูลค่าของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากการด าเนินงานปกติ และจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมลดลงตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

        (2) การด้อยค่าของสินทรัพย์  
            สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะท าให้ด้อยค่าหรือ 

ไม่ได้รับคืนซึ่งหากมีการด้อยค่า ทางบริษัทก็ได้ตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้ว เพ่ือให้คุณภาพสินทรัพย์ 
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงตามราคาตลาด และให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

        (3) ลูกหนี้การค้า  
         ลูกหนี้การค้าที่เป็นกิจการอ่ืนๆ มีจ านวนรวม 1,097 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญแล้ว ลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จ านวน 827 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้การค้ามียอดลดลง 160 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและผลิตภัณฑ์ยางพารามีปริมาณขายที่ลดลง 

              - ส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบแล้ว จ านวน 270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 
ของลูกหนี้การค้ากิจการอ่ืนรวม ซึ่งในป ี2562 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 
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(4) สินค้าคงเหลือ  
     สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้วอยู่ที่จ านวน 1,104 ล้านบาท สินค้า

คงเหลือมียอดลดลง 147 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเพ่ิมขึ้น 65 
ล้านบาท และราคายางพาราในตลาดลดลง ท าให้สินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบมีราคาลดลง 

 

14.4 สภาพคล่องและความพียงพอของเงินทุน  
       (1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน  
       - การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด าเนินงาน ปี 2562 เงินสดสุทธิที่

ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 346 ล้านบาท  
           ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   บริษัทใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 อยู่ที่ 2.83 เท่า เพ่ิมขึ้นจาก 2.32 เท่าในปีก่อน ในปี 2562 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการด าเนินที่เพ่ิมข้ึน 

     (2) รายจ่ายลงทุน  
             ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 106 

ล้านบาท รายการใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 110 ล้านบาท เป็นการ
ลงทุนเพิ่มในการขยายก าลังการผลิตของกลุ่มบริษัท  

         (3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง  
               เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท  ซึ่งการใช้เงินทุน

หมุนเวียนของธุรกิจน้ ายางข้นจะแปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากัน
ตลอดทั้งปี จะใช้เงินทุนหมุนเวียนมากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2  ซึ่งบริษัท
ยังคงมีวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
 

14.5 ปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต    
     (1) อุปสงค์และราคายางพารา เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบกิจการธุรกิจยางพาราครบวงจร 

ดังนั้นหากความต้องการใช้ยางพาราเพ่ิมขึ้นในอนาคต ก็จะส่งผลให้ราคายางสูงขึ้น และ ท าให้การใช้ก าลังการ
ผลิตและการขาย รวมถึงการท าก าไรดีขึ้น  

  (2) กลไกการแทรกแซงราคายางของรัฐบาล จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่ว่า หากราคายางตกต่ า 
จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร รัฐบาลจึงต้องการให้ราคายางสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง โดยจะมี
มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพ่ือแทรกแซงให้ราคายางสูงขึ้นจนถึงเป้าหมาย แต่หากมาตรการที่ออกมาเป็น
มาตรการที่ตลาดไม่ได้คาดมาก่อน จะมีผลกระทบต่อราคายาง และต่อผลประกอบการของบริษัท  

  (3) สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากวัตถุดิบยางพาราได้มาจากสวนยาง ซึ่งการที่จะกรีดยางได้นั้น 
สภาพภูมิอากาศเป็นตัวก าหนดอยู่ส่วนหนึ่ง เช่น หากเกิดภาวะแล้งผิดปกติในบริเวณที่ปลูกสวยยาง ก็จะไม่
สามารถกรีดน้ ายางจากต้นยางได้หรือหากมีฝกตกถ่ี ก็จะท าให้จ านวนครั้งในการออกกรีดยางน้อยลง เนื่องจาก
น้ ายางจะถูกชะไปกับฝน ไม่ได้ผลผลิต  
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       (4) ราคาน้ ามัน แม้ว่าราคายางจะไม่ผันแปรโดยตรงกับราคาน้ ามัน แต่ก็มีผลกระทบบ้างใน
ทางอ้อม เนื่องจากยางสังเคราะห์ผลิตขึ้นมาจากสารปิโตรเคมีที่ได้จากน้ ามัน  ดังนั้นราคาน้ ามันจะเป็น
ตัวก าหนด ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทดแทนยางพารา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้ 

 
รายชื่อบริษัทย่อย 
 
                       รายชื่อกรรมการ 

บริษัท เวิลด์
เฟล็กซ์ จ ากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ไทยรับ
เบอร์แลนด ์แอนด์ 
แพลนเตชั่น จ ากัด 

บริษัท ไทยรับ
เบอร์ เอช พ ี

เอ็น อาร์ จ ากัด 

บริษัท เลเท็กซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

Myanmar 
Thai Rubber 

Joint 
Corporation 

Limited 

นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล X 
  

/ / 

นายไพบูลย์  วรประทีป / 
   

/ 

นายปรัชญ์นนท์  เต็มฤทธิกลุชัย / 
   

/ 

นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศม ี / 
 

/ / 
 

นายประวิทย ์ วรประทีป // 
 

// / 
 

นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล // 
 

// 
  

นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล // 
 

// / / 

นายประกติ  วรประทีป 
  

// 
  

นายโกวิท  วงศาสุทธิกุล 
  

// / 
 

นายณัฐ  วงศาสุทธิกุล // 
    

นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชัย  
  

// / 
 

นางปทุมพร  ตรีวิศวเวทย ์
   

// 
 

นางรัตนา  เตชะพันธ์งาม 
   

/ 
 

นายทิวัตถ์  ศิริชัยเทวินทร ์
   

// 
 

นายไตรวิทย ์ ไชยนาพงศ์ 
 

/ 
   

นายพรชัย   จินดาอุดมเศรษฐ์             
 

/ 
   

 
หมายเหตุ    / = กรรมการ     X= ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร  
 

บริษัทย่อย:       
 1. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน)     
 2. บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด  
 3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จ ากัด  
 4. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) 
 5. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท      
 (Compliance) 

นายประวิทย์  วรประทีป       

อายุ 48 ป ี          
ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ  

   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติการศึกษา 
- 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  

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ 
 บริษัท  ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 34,050,000  หุ้น  คิดเป็น  4.92 %  ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรชาย  นายไพบูลย์  วรประทีป 

ประวัติส่วนตัว 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 99/1-3  หมู่ 13 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7 ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540     
 เบอร์โทรศัพท์ +66 2033 2333       
 เบอร์แฟกซ์ +66 2033 2393       

ประสบการณ์การท างาน 
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการสายตรวจสอบภายใน   บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
         และก ากับกิจการ  
        กรรมการบริหาร   
    2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง        บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
    2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท          บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
    2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร          บจก. ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์  
    2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร         บมจ. เวิลด์เฟล็กซ ์
    2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท          บมจ. เลเท็กซ์ ซสิเทมส ์
    2557 - 2560 กรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน    บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
    2555 - 2560 กรรมการบริหาร          บจก. ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
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การอบรม/สัมมนา 
 

 Director Certification Program รุ่น 229/2559 
 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให้ให้เป็นผล 
 การพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเสริมสร้างความเปน็เลิศขององค์กร 
 Leadership Management  
 บทบาทหนา้ที่ของผู้จัดการและหลักการบังคับบัญชา 
 บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

- ไม่มี - 
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นางสาวจารุชา ร่มโพธิ์ทอง       

อายุ 49 ป ี          
ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  สาขา บัญชี  สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขา การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ 
- ไม่มี -      

ประวัติส่วนตัว 
 ที่อยู่ปัจจุบัน 99/1-3  หมู่ 13 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7 ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540     
 เบอร์โทรศัพท์ +66 2033 2333 ต่อ 404       
 เบอร์แฟกซ์ +66 2033 2391-93       

ประสบการณ์การท างาน 
 2536 - 2539 ตรวจสอบภายใน    บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
 2539 - ปัจจุบัน ตรวจสอบภายใน    บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

การอบรม/สัมมนา 
 การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็น  มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

              ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล  โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา 
 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับ 

               ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 การบริหารความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหลัก  สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ทักษะใหม่ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน              สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 การตรวจสอบการทุจริต     สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
 คิดเชิงวิเคราะห์แบบมืออาชีพผูต้รวจสอบภายใน         สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ทักษะหัวหน้างานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน             สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
 Financial auditing for internal auditors  

and Accountants     สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ    บจก.โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัลออดิทเซอร์วิส  
 ลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม    สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจ  

  บิซเนสเซนเตอร์ 
 Management system ISO9001:2015   บจก.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
 สอบ CPIAT สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 



 

 

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 

(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)”) 

 
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

และ 
รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 



















บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 91,126,266         157,594,536       34,102,081        43,078,846        
ลูกหน้ีการคา้ 5, 7 827,137,333       987,070,731       743,490,484      849,776,290      
ลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 125,696,754       127,679,923       68,479,151        71,950,711        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                          992,932,600      1,030,932,600   
สินคา้คงเหลือ 9 1,103,766,615    1,250,962,210    680,677,726      798,401,749      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 55,262,356         64,948,814         48,767,582        54,066,220        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,202,989,324    2,588,256,214    2,568,449,624   2,848,206,416   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,596,737           16,621,011         6,596,737          6,531,911          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 29,664,174         30,981,598         -                         -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          1,873,274,123   1,873,274,123   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 81,200,000         81,200,000         81,200,000        81,200,000        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 547,690,000       561,070,000       108,610,000      120,590,000      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 3,437,538,071    3,501,213,899    1,060,898,051   1,078,323,515   
คา่ความนิยม 4, 16 6,875,748           12,302,815         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 2,434,240           4,040,441           191,207             357,687             
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 18 192,191,716       193,157,504       6,238,650          6,270,000          
ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 20 891,575,091       885,902,465       -                         -                         
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 168,199,869       163,765,430       159,725,661      157,296,158      
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 19 34,830,416         34,830,416         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 -                          14,732,332         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,791,631           9,773,231           2,310,569          2,454,078          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,408,587,693    5,509,591,142    3,299,044,998   3,326,297,472   

รวมสินทรัพย์ 7,611,577,017    8,097,847,356    5,867,494,622   6,174,503,888   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 3,698,215,641    3,623,105,225    2,906,702,844   2,974,031,926   
เจา้หน้ีการคา้ 5, 22 140,097,278       175,389,832       34,468,186        63,083,025        
เจา้หน้ีอ่ืน 5, 23 124,615,544       103,945,730       37,074,966        31,023,353        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 21 3,100,000           4,500,000           47,000,000        47,000,000        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 238,600,000       132,500,000       105,000,000      82,500,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 22,126,975         40,677,651         20,885,472        39,312,538        
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 51,574,812         48,940,635         8,834,645          13,346,170        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          1,383,845           -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,517,161           3,815,330           1,502,954          1,372,843          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,281,847,411    4,134,258,248    3,161,469,067   3,251,669,855   

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 942,687,175       1,166,287,175    726,250,000      816,250,000      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 32,063,046         54,480,947         30,216,158        51,403,291        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 95,557,353         55,368,540         71,871,352        37,238,323        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 270,629,851       246,580,213       57,698,365        53,601,256        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,000,000           3,000,000           -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,343,937,425    1,525,716,875    886,035,875      958,492,870      

รวมหนีสิ้น 5,625,784,836    5,659,975,123    4,047,504,942   4,210,162,725   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 25 681,479,688       681,479,688       681,479,688      681,479,688      
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 25 681,479,688       681,479,688       681,479,688      681,479,688      
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 25 342,170,431       342,170,431       342,170,431      342,170,431      
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 108,695,924       108,695,924       70,972,000        70,972,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (482,680,504)      (164,845,405)      208,633,196      357,930,077      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 26 1,239,966,302    1,251,504,648    516,734,365      511,788,967      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,889,631,841    2,219,005,286    1,819,989,680   1,964,341,163   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 96,160,340         218,866,947       -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,985,792,181    2,437,872,233    1,819,989,680   1,964,341,163   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,611,577,017    8,097,847,356    5,867,494,622   6,174,503,888   

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 33 6,827,452,425   7,513,341,602    5,294,223,395   5,699,585,876   
รายไดอ่ื้น 28 43,671,108       62,908,284         12,577,451       123,952,446      
รวมรายได้ 6,871,123,533   7,576,249,886    5,306,800,846   5,823,538,322   

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 9 6,320,997,602   6,645,123,582    4,921,464,301   5,168,128,880   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 309,143,717      310,329,370       243,395,553      252,574,469      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 478,541,420      358,190,547       158,995,705      217,728,554      
ตน้ทุนทางการเงิน 31 204,756,214      190,614,698       159,609,092      158,437,594      
รวมค่าใช้จ่าย 7,313,438,953   7,504,258,197    5,483,464,651   5,796,869,497   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (1,222,990)        (712,667)            -                        -                        
รวม (1,222,990)        (712,667)            -                        -                        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (443,538,410)    71,279,022         (176,663,805)    26,668,825       
(ผลประโยชน)์ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 30,137,166       8,968,710           (4,547,695)        (11,975,441)      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (473,675,576)    62,310,312         (172,116,110)    38,644,266       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานต่างประเทศ (6,074,669)        (4,779,318)         -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วม 10 (94,434)             (74,334)              -                        -                        
รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (6,169,103)        (4,853,652)         -                        -                        
รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลงั
ผลก าไรจากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ 26 57,347,926       -                         57,347,926       -                        
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 24 (14,123,905)      13,490,850         (14,123,905)      12,993,937       
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 (8,644,804)        (2,698,170)         (8,644,804)        (2,598,787)        
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 34,579,217       10,792,680         34,579,217       10,395,150       

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 28,410,114       5,939,028           34,579,217       10,395,150       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (445,265,462)    68,249,340         (137,536,893)    49,039,416       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (351,722,621)    18,224,798         (172,116,110)    38,644,266       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 (121,952,955)    44,085,514         -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (473,675,576)    62,310,312         (172,116,110)    38,644,266       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (322,558,855)          25,275,051      (137,536,893)         49,039,416 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 (122,706,607)    42,974,289         -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (445,265,462)    68,249,340         (137,536,893)    49,039,416       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 34
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.52)                 0.03                   (0.25)                 0.06                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างจาก การ ส่วนเกินทนุ การเปล่ียนแปลง ส่วนแบง่ก าไร ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ การรวมธุรกิจ ยงัไม่ได้ แปลงค่า จากการ สดัส่วน (ขาดทนุ) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ภายใตก้าร ทนุส ารองตาม จดัสรร หน่วยงาน ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ควบคุมเดียวกนั กฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ต่างประเทศ สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,685,079,688     342,170,431    (1,003,600,000)     135,555,246   (242,494,785)  (5,247,096)         1,315,514,082    (11,412,912)       1,881,123          1,300,735,197       2,217,445,777    221,631,622     2,439,077,399    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
ลดหุน้สามญั 25 (1,003,600,000)    -                      -                            -                      -                      -                         -                         -                         -                         -                            (1,003,600,000)  -                        (1,003,600,000)  

เงินปันผลจ่ายในบริษทัยอ่ย -                           -                      -                            -                      -                      -                         -                         -                         -                         -                            -                         (16,287,192)      (16,287,192)       
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 35 -                           -                      -                            -                      (27,256,360)    -                         -                         -                         -                         -                            (27,256,360)       -                        (27,256,360)       
รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น (1,003,600,000)    -                      -                            -                      (27,256,360)    -                         -                         -                         -                         -                            (1,030,856,360)  (16,287,192)      (1,047,143,552)  

การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
  โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 4 -                           -                      -                            7,971,047       (11,990,050)    434,092             3,585,746           3,539,983          -                         7,559,821              3,540,818           (29,451,772)      (25,910,954)       
รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                           -                      -                            7,971,047       (11,990,050)    434,092             3,585,746           3,539,983          -                         7,559,821              3,540,818           (29,451,772)      (25,910,954)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                           -                      -                            -                      18,224,798      -                         -                         -                         -                         -                            18,224,798         44,085,514       62,310,312         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                      -                            -                      11,153,257      (4,028,670)         -                         -                         (74,334)              (4,103,004)            7,050,253           (1,111,225)        5,939,028           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                      -                            -                      29,378,055      (4,028,670)         -                         -                         (74,334)              (4,103,004)            25,275,051         42,974,289       68,249,340         

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                           -                      -                            12,322,000     (12,322,000)    -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                        -                         
โอนไปส ารองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ย -                           -                      -                            3,227,631       (3,227,631)      -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                        -                         

โอนไปก าไรสะสม -                           -                      -                            -                      52,687,366      -                         (52,687,366)       -                         -                         (52,687,366)          -                         -                        -                         

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 25 -                           -                      1,003,600,000      (50,380,000)    50,380,000      -                         -                         -                         -                         -                            1,003,600,000    -                        1,003,600,000    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 681,479,688        342,170,431    -                            108,695,924   (164,845,405)  (8,841,674)         1,266,412,462    (7,872,929)         1,806,789          1,251,504,648       2,219,005,286    218,866,947     2,437,872,233    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

การ ส่วนเกินทุน การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ยงัไม่ได้ แปลงคา่ จากการ สดัส่วน (ขาดทุน) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม จดัสรร หน่วยงาน ตีราคา การถือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืนใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 681,479,688        342,170,431   108,695,924   (164,845,405)  (8,841,674)        1,266,412,462   (7,872,929)        1,806,789          1,251,504,648      2,219,005,286   218,866,947     2,437,872,233   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 35 -                           -                       -                      (6,814,590)      -                         -                          -                         -                          -                             (6,814,590)         -                        (6,814,590)         

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                           -                       -                      (6,814,590)      -                         -                          -                         -                          -                             (6,814,590)         -                        (6,814,590)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ขาดทุน -                           -                       -                      (351,722,621)  -                         -                          -                         -                          -                             (351,722,621)     (121,952,955)    (473,675,576)     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                       -                      (11,299,124)    (5,321,017)        45,878,341         -                         (94,434)              40,462,890           29,163,766         (753,652)           28,410,114         
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                       -                      (363,021,745)  (5,321,017)        45,878,341         -                         (94,434)              40,462,890           (322,558,855)     (122,706,607)    (445,265,462)     

โอนไปก าไรสะสม -                           -                       -                      52,001,236     -                         (52,001,236)       -                         -                          (52,001,236)          -                          -                        -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 681,479,688        342,170,431   108,695,924   (482,680,504)  (14,162,691)      1,260,289,567   (7,872,929)        1,712,355          1,239,966,302      1,889,631,841   96,160,340       1,985,792,181   

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ ส่วนต่าง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ทนุส ารองตาม ยงัไม่ได้ ส่วนเกินทนุจากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,685,079,688          342,170,431           (397,599,771)               58,650,000               307,559,235            552,698,753             2,548,558,336         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

ลดหุน้สามญั 25 (1,003,600,000)        -                             -                                   -                                -                               -                               (1,003,600,000)        

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 35 -                               -                             -                                   -                                (27,256,360)             -                               (27,256,360)             
รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น (1,003,600,000)        -                             -                                   -                                (27,256,360)             -                               (1,030,856,360)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                               -                             -                                   -                                38,644,266              -                               38,644,266              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                               -                             -                                   -                                10,395,150              -                               10,395,150              
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                               -                             -                                   -                                49,039,416              -                               49,039,416              

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                               -                             -                                   12,322,000               (12,322,000)             -                               -                               
โอนไปก าไรสะสม -                               -                             -                                   -                                40,909,786              (40,909,786)             -                               
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                               -                             397,599,771                 -                                -                               -                               397,599,771            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 681,479,688             342,170,431           -                                   70,972,000               357,930,077            511,788,967             1,964,341,163         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด

 

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (473,675,576)  62,310,312     (172,116,110)  38,644,266      
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได ้(รายได)้ 30,137,166     8,968,710       (4,547,695)      (11,975,441)     
ตน้ทนุทางการเงิน 204,756,214   190,614,698   159,609,092   158,437,594    
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 231,421,498   236,773,126   78,480,093     101,604,404    
คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทนุพฒันาสวนยาง 2,169,655       8,824,312       -                     -                      
คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 965,788          -                     31,350            -                      

คา่เผ่ือ (กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 136,704,029   (3,000)            (2,000)            (3,000)              

คา่เผ่ือ (กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ 64,929,210     (4,473,236)      -                     -                      
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 1,676,400       7,004,141       758,063          4,190,769        
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     39,180,000      
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                     18,800,000     -                     18,800,000      
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 5,427,068       -                     -                     -                      
ก าไรจากการคืนทนุเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (62,000,283)     
(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13,380,000     (3,120,000)      11,980,000     (140,000)          
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (887,416)         664,918          (354,540)         -                      
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,241,473       9,941,913       2,251,822       -                      
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 29,652,194     5,883,182       21,554,531     3,990,836        
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,222,990       712,667          -                     -                      
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย -                     739,809          -                     739,809           
เงินปันผลรับ -                     -                     -                     (20,623,947)     
ดอกเบ้ียรับ (1,561,191)      (539,508)         (348,418)         (27,962,733)     

250,559,502   543,102,044   97,296,188     242,882,274    

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17



บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด

 

2562 2561 2562 2561

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 26,568,344     (42,055,215)    109,990,993   (34,036,790)     
สินคา้คงเหลือ 82,266,385     59,847,123     117,724,023   109,003,956    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,076,517     18,165,586     5,377,848       7,581,156        

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (18,400)          581,718          143,509          (783,715)          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (16,863,409)    (84,070,409)    (25,507,812)    (3,050,498)       
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,634,187       (27,114,803)    (4,511,515)      (16,394,819)     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (298,171)         (1,508,947)      130,110          (1,798,099)       

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,587,286)      (4,192,960)      (1,045,407)      (2,827,170)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 351,337,669   462,754,137   299,597,937   300,576,295    

รับคืนภาษีเงินได้ 24,123,544     28,468,485     24,123,544     28,225,931      
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (29,941,828)    (35,501,070)    (26,553,046)    (26,869,949)     
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 345,519,385   455,721,552   297,168,435   301,932,277    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     (63,500,000)     
เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     38,000,000     479,770,400    
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง (6,000,000)      -                     (6,000,000)      -                      
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 6,000,000       -                     6,000,000       -                      
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                     (26,164,444)    -                     (526,493,989)   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,024,274     (6,621,011)      (64,826)          (6,531,911)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจ -                     (102,323,430)  -                     -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (110,698,620)  (307,742,559)  (5,792,645)      (28,223,700)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (604,031)         (999,665)         -                     (29,827)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,431,431       3,078,598       355,140          -                      
ตน้ทนุการพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน (7,842,281)      (10,603,392)    -                     -                      
ดอกเบ้ียรับ 1,561,191       539,508          348,418          60,528,849      
เงินปันผลรับ -                     535,600          -                     20,623,947      
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (106,128,036)  (450,300,795)  32,846,087     (63,856,231)     

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด

 

2562 2561 2562 2561

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

    สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 75,110,416     220,344,425   (67,329,082)    66,706,874      

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (40,968,577)    (76,465,240)    (39,614,199)    (74,830,137)     
เงินสดรับจากกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     15,000,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,400,000)      (3,500,000)      -                     -                      
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                     175,037,175   -                     -                      
เงิดสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (117,500,000)  (108,750,000)  (67,500,000)    (58,750,000)     
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (6,814,590)      (27,256,360)    (6,814,590)      (27,256,360)     
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
   โดยอ านาจควบคุมไมเ่ปล่ียนแปลง -                     253,490          -                     -                      
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                     (16,287,192)    -                     -                      
ดอกเบ้ียจ่าย (200,827,342)  (188,364,603)  (155,021,740)  (156,357,996)   
เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (7,384,858)      (8,225,204)      (2,711,676)      (3,060,840)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (299,784,951)  (33,213,509)    (338,991,287)  (238,548,459)   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (60,393,602)    (27,792,752)    (8,976,765)      (472,413)          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (6,074,668)      (4,779,318)      -                     -                      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (66,468,270)    (32,572,070)    (8,976,765)      (472,413)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 157,594,536   190,166,606   43,078,846     43,551,259      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 91,126,266     157,594,536   34,102,081     43,078,846      

ข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยซ้ื์อภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและเช่าซ้ือ -                     6,176,519       -                     5,559,069        

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน -                     1,718,232       -                     -                      

   การคืนทนุจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                     -                     -                     62,000,283      

   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 19,801,291     10,871,332     -                     -                      

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 20 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 ค่าความนิยม 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
18 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
20 ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 
21 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
22 เจา้หน้ีการคา้ 
23 เจา้หน้ีอ่ืน 
24 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ส ารอง 
27 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 21 

หมายเหตุ สารบัญ 
30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
31 ตน้ทุนทางการเงิน 
32 ภาษีเงินได ้
33 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
34 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
35 เงินปันผล 
36 เคร่ืองมือทางการเงิน 
37 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1   ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือน กรกฎาคม 2534 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูด่งัต่อไปน้ี  
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 99/1-3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

   จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สาขาดงัต่อไปน้ี : เลขท่ี 29 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 
 

 : เลขท่ี 35 หมู่ 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 
 

 : เลขท่ี 198 หมู่ 7 ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
 

 : เลขท่ี 124 หมู่บา้นคลองปอม หมู่ 11 ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 : เลขท่ี  293/2 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์ -นาสาร ต าบลขุนทะเล อ า เภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
 

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

 : เลขท่ี 680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 
 
 

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

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนช่ือ
บริษทั จาก “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ไทยรับเบอร์ 
ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
4 กรกฎาคม 2562 
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มวงศาสุทธิกุล (ถือหุน้ร้อยละ 22.32) และกลุ่มวรประทีป (ถือหุน้ร้อยละ 15.95) 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจปลูกสวน
ยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบจากยางพารา ไดแ้ก่ น ้ายางขน้ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเส้นดา้ยยางยืด 
และท่ีนอนยางพารา โดยรายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 
 

2   เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ท) 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทั ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 38 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั  
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

3(ท) และ 27 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
 การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 
 การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง  
 ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการ

เป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหนา้ระยะยาวจากลูกคา้มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปี
บญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้ต่อไปน้ี 
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4(ก) การซ้ือธุรกิจ ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า วดัมูลค่าโดย 
ใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

7 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
9 ประมาณการมูลค่าสินคา้ลดลง 
16 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใช้ข้อสมมติท่ีส าคัญ 

ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
24 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับ 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 
32 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
 

(ง) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

รายการขายของกลุ่มบริษทั/บริษทัส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคายางพาราและสงครามทางการคา้ใน
ประเทศจีนในระหว่างปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 473.7 ลา้นบาทและ 172.1 ลา้น
บาท ตามล าดบั ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ีเดียวกนั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนจ านวน 2,078.9 ลา้นบาทและ 593.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 1,546.0 ล้านบาทและ 403.5 ล้านบาท ตามล าดับ) 
สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัใชน้โยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงและสถานการณ์อ่ืนๆเพ่ือจดัการ
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อ่ืนๆ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องโดย
การหาลูกคา้ใหม่ การเพ่ิมปริมาณขายและการขยายก าลงัการผลิต การลดตน้ทุน การจดัโครงสร้างทางการเงิน การหา
วงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อใหเ้กิดผลก าไรออกไป 
  

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้จดัท าข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถด ารงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัใหมี้มูลค่าไม่ต ่ากว่าราคา
ตามบญัชีและจ่ายช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ได้และไ ม่ได้ป รั บป รุ งห น้ี สินตามจ านวน ท่ีจะต้อ ง จ่ า ย คืนและจัดประ เภทบัญ ชี ให ม่ ซ่ึ งอ าจจ า เ ป็ น
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึน
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบัญชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุงหรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการดงักล่าว
ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของ
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าว
กบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น 
รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก
ผูถู้กซ้ือ  
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้นก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ี
ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการ
ท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ี
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัส าคญั  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาก
รายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป 

 
(ค) อนพุนัธ์ 

 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญา  
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิต
เอง ตน้ทุนสินค้าค านวณโดยการใช้ตน้ทุนของวตัถุดิบ รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณ
ในการขาย 

 
(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม                   
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเคยจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตขุ้อ 3(ฌ))  จ านวนเงินท่ีบนัทึก
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดิน อาคาร
และเคร่ืองจกัรท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้น
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง  
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้น
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจาก
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ 
จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ยค่า
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้
ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์
เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์น
ประเภทท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบั        
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก าไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณ
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

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

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 20 ปี 
อุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์อ่ืน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 - 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตุขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าสะสม  
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า  ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคย
รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษี
เงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวม
กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 
 
ตน้ทุนการพฒันาสวนยางเป็นยอดเงินลงทุนในการปลูกตน้ยาง ซ่ึงตดัจ าหน่ายตามปริมาณผลผลิตของตน้ยาง ค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกสวนยางซ่อมและปลูกสวนยางเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบ
ก าไรขาดทุนทั้งจ านวน ไม่มีการตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนการพฒันาสวนยางท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 
 

(ฐ) สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 
 
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนโดยวิธี
เสน้ตรงภายในระยะเวลา 50 ปี ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

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

(ฒ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่าตามสญัญาหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  
 

(ณ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ด) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้
ท างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ต) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป  เพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษี
เงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ถ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
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• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  14            อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  15            ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  36            เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ท) รายได้ 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลด
ตามปริมาณ  
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
ส าหรับสญัญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก
วา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับ
คืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

 

(ธ) รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน
รับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

(น) รายได้การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(บ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ป) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบัการ
ใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทาง การเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ผ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะ
ท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ฝ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส าหรับหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(พ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมี
อ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

(ฟ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 การซ้ือธุรกจิ 
 

(ก)  การซ้ือธุรกจิ   
 

ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน
สินทรัพย ์รับโอนเคร่ืองหมายการคา้และพนักงานในการผลิตและจ าหน่ายหมอนและท่ีนอนยางพาราของบริษทั  
ไทยเนเชอรัลโฟม จ ากดั ตามสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 โดยมีมูลค่าตามสัญญาจ านวน 
102.3 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินตามสญัญาทั้งหมดแลว้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าว
เป็นการรวมธุรกิจ 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบไุด้ 
 

   มูลค่ายุตธิรรม ณ 
วนัที่ 1 กนัยายน 2561 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ   4,981 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  85,040 
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้   90,021 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 16  12,303 
รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือ   102,324 
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจจ านวน 0.5 ลา้นบาท ตน้ทุน
เหล่าน้ีไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

(ข)    การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. 
(“SRIT”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพ่ิมเติมร้อยละ 45 เป็นเงินจ านวน 21.4 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ SRIT ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือ
เ ป็นเ งินจ านวน 47.3 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับ รู้ ส่วนได้เ สีย ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 21.3 
ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 7.7 ลา้นบาท ก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 8.2 ลา้นบาทและผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0.4 ลา้นบาท 

 

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (“WFX”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
เพ่ิมเติมร้อยละ 1.6 เป็นเงินจ านวน 4.8 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 98.4 เป็นร้อยละ100 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ WFX ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 538.4 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 8.4 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 0.2 ลา้น
บาท ก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 3.8 ลา้นบาทและส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 3.6         
ลา้นบาท 
 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 45 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั/บริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาติ 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไทย กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

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

บริษทั สวนยางสอยดาว จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยบิูส พรีมาเทค จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้/วตัถุดิบ ราคาตลาด 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั/ราคาตลาด หกัดว้ยค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามอตัราท่ีตกลงกนั 

1.0-5.0 บาทต่อกิโลกรัม  
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

      

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้/วตัถุดิบ -  -  1,425,466  1,023,666 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ -  -  67,013  107,779 
ดอกเบ้ียรับ -  -  66  27,742 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,833  1,426 
เงินปันผลรับ -  -  -  20,624 
ค่านายหนา้ -  -  3,106  4,836 
ค่าเช่ารับ -  -  338  - 
  

 
 

 
 

 
 

บริษทัร่วม        
ซ้ือวตัถุดิบ 8,502  8,159  8,502  8,159 
เงินปันผลรับ -  535  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 163  289  -  - 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 32,682  33,451  32,682  33,451 
        

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ขายสินคา้ 19,004  277  18,793  - 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ 11,778  15,394  11,778  15,394 
 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 47 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

ลกูหน้ีการค้า (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  312,650  230,560 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,616  -  2,616  - 
รวม 2,616  -  315,266  230,560 
        

ลกูหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  30,749  27,426 
บริษทัร่วม 2  1  2  1 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  -  1  - 
รวม 3  1  30,752  27,427 

 
 

 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
บริษทัย่อย          
บริษทัดไทยรับเบอร์แลนด ์ 
  แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

 
- 

  
992,933 

  
- 

  
- 

  
992,933 

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

 
- 

  
38,000 

  
- 

  
(38,000) 

  
- 

รวม   1,030,933      992,933 
 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561          
บริษทัย่อย          
บริษทัดไทยรับเบอร์แลนด ์ 
  แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

 
- 

  
1,422,203 

  
13,500 

  
(442,770) 

  
992,933 

บริษทักเวิลดเ์ฟลก็ซ์dจ ากดั 
(มหาชน) 

 
- 

  
25,000 

  
- 

  
(25,000) 

  
- 

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

 
4.0 

  
- 

  
50,000 

  
(12,000) 

  
38,000 

รวม   1,447,203      1,030,933 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนี้การค้า (พันบาท) 
 บริษทัยอ่ย -  -  25  8 
 บริษทัร่วม 433  931  433  931 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  1,074  -  1,074 
รวม 433  2,005  458  2,013 

        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  226  1,347 

        
        

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินรวม  
    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562        
บริษทัร่วม        
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 4.0  4,500  (1,400)  3,100 
รวม   4,500    3,100 
        

2561        
บริษทัร่วม        
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 4.0  8,000  (3,500)  4,500 
รวม   8,000    4,500 

 
 

 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562        
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั 3.9  47,000  -  47,000 
รวม   47,000    47,000 
        

2561        
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั 3.9  32,000  15,000  47,000 
รวม   32,000    47,000 

 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 1,961 ลา้นบาทและ 80 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 1,576 ล้านบาทและ 99 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) วงเงินสินเช่ือใช้ไปจาก
ธนาคารพาณิชยข์องกลุ่มบริษทัจ านวน 4,947 ลา้นบาทและ 23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (2561: 4,922 ล้านบาท
และ 23 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และบริษทัมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยข์องบริษทัย่อย
จ านวน 950 ลา้นบาทและ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 850 ล้านบาทและ 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,405  2,834  591  1,705 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 55,315  93,033  10,045  12,683 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 34,406  61,728  23,466  28,691 
รวม 91,126  157,595  34,102  43,079 

 
7 ลูกหนีก้ารค้า 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  517,514  793,422  475,970  649,533 
 เกินก าหนดช าระ         
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  241,380  190,207  179,623  175,217 
    3 - 6 เดือน  169,800  1,818  80,007  24,762 
    6 - 12 เดือน  33,901  -  7,177  - 
    มากกวา่ 12 เดือน  134,242  135,155  134,242  133,795 
รวม  1,096,837  1,120,602  877,019  983,307 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (269,700)  (133,531)  (133,529)  (133,531) 
 สุทธิ  827,137  987,071  743,490  849,776 

         



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

(กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสูญ 
และหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปีสุทธิ 

  
136,169 

  
(3) 

  
(2) 

  
(3) 

         
ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินก าหนดช าระส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีจ านวน 6 รายของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงยงัอยู่ใน
ระหวา่งติดตามการช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจ านวนส าหรับยอดคา้งช าระของลูกหน้ี 4 ใน 6 ราย เป็นจ านวนรวม 39.3 ลา้นบาท นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อยดงักล่าวยงัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบางส่วนส าหรับยอดคา้งช าระของลูกหน้ีอีก 2 รายจ านวนรวม 96.9 
ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัคงมีการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขการรับช าระเงินใหม่ 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนัถึง 90 วนั 

 
8 ลูกหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3  1  30,752  27,427 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  171,265  172,715  41,604  48,401 
 รวม  171,268  172,716  72,356  75,828 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (45,571)  (45,036)  (3,877)  (3,877) 
 สุทธิ  125,697  127,680  68,479  71,951 

  
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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9 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
 สินคา้ส าเร็จรูป 958,466  1,092,151  647,366  749,474 
 งานระหวา่งท า 10,710  10,116  -  - 
 วตัถุดิบ 160,032  99,409  25,168  40,309 
 ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 6,877  7,853  458  724 
 อะไหล่และวสัดุโรงงาน 32,611  41,433  7,686  7,895 
 รวม 1,168,696  1,250,962  680,678  798,402 
 หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (64,929)  -  -  - 
 สุทธิ 1,103,767  1,250,962  680,678  798,402 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชี
ตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 6,256,069  6,649,597  4,921,464  5,168,129 
- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ 64,929  (4,473)  -  - 

 สุทธิ 6,320,998  6,645,124  4,921,464  5,168,129 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความ       มูลค่าตาม  เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  ส าหรับปี 

   2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม                    
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั ปลูกสวนยาง ไทย 48.4 48.4 55,300  55,300  30,101  30,101  29,664  30,982  -  535 
บริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์ เมดิเทรด  

   (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) 
ผลิตและจ าหน่าย 
  ถุงมือ 

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

รวม         67,950  67,950  29,664  30,982  -  535 
 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ประเทศท่ี สัดส่วนความ                 เงินปันผลรับ 
 ด าเนินธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  ส าหรับปี 
  2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม                       
บริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์  
    เมดิเทรด (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) 

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

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



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 

(*) ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลม้ละลายเม่ือวนัท่ี  27 กนัยายน 2553 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทั รอสเนอร์ เมา้ท์บ้ี เมดิเทรด (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนยแ์ละไดห้ยุด
รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้ง
จ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม และความแตกต่างของนโยบายการ
บญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน
กิจการ 

 

 บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากัด 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายได ้ 18,392  13,586 
ขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (2,525)  (1,472) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (195)  (153) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,720)  (1,625) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,402)  (838) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน (1,318)  (787) 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 17,601  18,217 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 46,390  48,053 
หน้ีสินหมุนเวียน (585)  (427) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (2,027)  (1,814) 
สินทรัพย์สุทธิ 61,379  64,029 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 31,715  33,047 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน 29,664  30,982 
    

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 30,982  32,304 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั (1,318)  (787) 
เงินปันผลรับ -  (535) 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 29,664  30,982 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี

ด าเนินธุรกิจ 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
     2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

     (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                            

บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั 
   (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายเสน้ดา้ย
ยางยืด 

 ไทย  100.0  100.0  308,000  308,000  448,400  448,400  -  -  448,400  448,400  -  - 

บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์ 

   แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

ด าเนินการปลูกสวนยาง  ไทย  100.0  100.0  800,000  800,000  800,000  800,000  -  -  800,000  800,000  -  - 

บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น  
   อาร์ จ ากดั 

ซ้ือและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากยางพาราธรรมชาติ 

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

บริษทั เลเทก็ซ ์ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

ผลิตและจ าหน่ายท่ีนอน
และหมอนยางพารา 

 ไทย  56.2  56.2  158,784  158,784  54,310  54,310  -  -  54,310  54,310  -  15,569 

Myanmar Thai Rubber Joint Corporation 

Limited 

ผลิตและจ าหน่าย  

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากน ้า
ยางธรรมชาติ 

 สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ 

 64.0  64.0  107,672  107,672  68,910  68,910  (39,180)  (39,180)  29,730  29,730  -  - 

Shanghai Runmao International 
   Trading Co., Ltd.  

ซ้ือและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

จากยางพาราธรรมชาติ 

 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 100.0  100.0  35,399  35,399  40,834  40,834  -  -  40,834  40,834  -  5,055 

รวม             1,912,454  1,912,454  (39,180)  (39,180)  1,873,274  1,873,274  -  20,624 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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การทดสอบการด้อยค่า 
 

เน่ืองจากภาวการณ์ทางการตลาดจากความผนัผวนทางดา้นราคายางพาราสืบเน่ืองมาจากเง่ือนไขทางการตลาด บริษทั 
ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั และบริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทัมี
ผลขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดโดยผูบ้ริหาร เพ่ือพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและมูลค่าตน้ทุน
พฒันาสวนยางของบริษทัย่อยในงบการเงินรวม ขอ้สมมติท่ีส าคญัของการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด ไดแ้ก่ 
อตัราคิดลดและประมาณการ EBITDA อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณท่ีอา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
เงินลงทุนของกลุ่มธุรกิจ ประมาณการ EBITDA ข้ึนอยู่กบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตโดยค านึงถึง
ประสบการณ์ในอดีต จากผลการประเมินดงักล่าวและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 
ในระหว่างปี 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าเงินลงทุนใน Myanmar Thai Rubber Joint Corporation 
Limited อาจเกิดการดอ้ยค่า จากผลการประเมินดงักล่าวบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 39.2 ลา้นบาทในงบก าไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
 

บริษทัยอ่ยไม่มีเงินลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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12 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทั เลเทก็ซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 43.84 %   
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 393,532   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 733,381   
หน้ีสินหมุนเวียน     (707,148)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (229,965)   
สินทรัพย์สุทธิ 189,800   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 83,208  83,208 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   12,952 
รวม   96,160 
    

รายได ้ 589,497   
ขาดทุน (271,331)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (271,331)   
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (118,952)  (118,952) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (3,001) 
รวม   (121,953) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (118,952)  (118,952) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (3,755) 
รวม   (122,707) 
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 31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทั เลเทก็ซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (43,130)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (22,369)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
   (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม: ไม่มี) 

 
57,017 

  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (8,482)   
 

 31 ธนัวาคม 2561 

 

บริษทั เลเทก็ซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 43.84 %   
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 399,412   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 754,744   
หน้ีสินหมุนเวียน (330,531)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (362,493)   
สินทรัพย์สุทธิ 461,132   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 202,160  202,160 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   16,707 
รวม   218,867 
    

รายได ้ 831,734   
ก าไร 119,875   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 119,053   
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 31 ธนัวาคม 2561 

 

บริษทั เลเทก็ซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 52,553  52,553 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (8,467) 
รวม   44,086 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 52,192  52,192 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (9,218) 
รวม   42,974 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 88,024   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (338,531)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
   (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม: 

 16,287 พนับาท) 

 
 

210,407 

  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (40,100)   
 

13 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเผื่อขาย 1,249  1,249  1,249  1,249 
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั ด๊อกเตอร์บู จ ากดั 5,100  5,100  5,100  5,100 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล สตีลดรัม จ ากดั 3,000  3,000  3,000  3,000 
บริษทั สยามสตีลคอนเทนเนอร์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
บริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั 100,000  100,000  100,000  100,000 
รวม 111,349  111,349  111,349  111,349 
หัก  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (30,149)  (30,149)  (30,149)  (30,149) 
สุทธิ 81,200  81,200  81,200  81,200 
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(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 60 

ในระหวา่งปี 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากดั อาจเกิดการดอ้ยค่า 
จากผลการประเมินดงักล่าวบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทุนยางพาราไทย 
จ ากดั จ านวน 18.8 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  
   
กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีเงินลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน   
 

14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  561,070  557,950  120,590  120,450 
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม  (13,380)  3,120  (11,980)  140 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  547,690  561,070  108,610  120,590 

        
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนที่เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
รายไดค่้าเช่า 7,020  7,020 
รายไดอ่ื้น    
- ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม (13,380)  3,120                                                                 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2562  2561 
 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน    
ภายใน 1 ปี 7,020  1,520 
1-5 ปี 19,170  1,190 
รวม 26,190  2,710 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยจ์ านวนหน่ึงท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่าแต่ละ
สัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกได ้ประกอบดว้ย สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี การต่ออายุสัญญา
ภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนเงินประมาณ 327.2 ลา้นบาท (2561:  
244.7 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21) 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับ 
การใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มี

นัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ   

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขาย    
จริงของอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือ
ก า ร ล ง ทุ น เ ป รี ย บ เ ที ย บ ท่ี
คล้ายคลึงกัน ปรับด้วยปัจจัย
ความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 

วิธีคิดตน้ทุนทดแทน   ราคาค่าก่อสร้างและค่าเส่ือมราคา
ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนปรับดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการจะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หากสภาพของทรัพย์สิน
และราคาค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
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(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 62 

15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงนิรวม 

 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
 

 
 

เคร่ืองจกัร 
 

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  1,542,077  872,422  826,528  458,327  135,239  138,821  316,890  4,290,304 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 4(ก) 9,858  42,652  30,641  1,889  -  -  -  85,040 
เพ่ิมข้ึน  7,000  1,696  3,923  27,904  7,668  1,884  272,146  322,221 
โอน  1,498  139,173  157,989  46,952  -  39,677  (385,289)  - 
ตดัจ าหน่าย  -  (767)  (19,167)  (6,592)  -  (214)  (882)  (27,622) 
จ าหน่าย  (1,002)  (1,784)  (12,250)  (4,810)  (378)  (323)  -  (20,547) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  1,559,431  1,053,392  987,664  523,670  142,529  179,845  202,865  4,649,396 
เพ่ิมข้ึน  -  -  1,106  12,125  3,011  75  96,656  112,973 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  57,348  -  -  -  -  57,348 
โอน  573  120,320  27,209  12,569  -  4,350  (165,021)  - 
ตดัจ าหน่าย  -  (865)  (4,588)  (7,949)  -  (55)  (1,687)  (15,144) 
จ าหน่าย  -  (664)  (982)  (4,051)  (7,349)  -  -  (13,046) 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  (253,426)  -  -  -  -  (253,426) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  1,560,004  1,172,183  814,331  536,364  138,191  184,215  132,813  4,538,101 
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 งบการเงนิรวม 

 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 

 

 
อุปกรณ์ 

ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 

 
 

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 15,447  92,508  284,962  342,070  113,162  99,066  -  947,215 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  62,235  122,289  35,349  8,468  6,226  -  234,567 
ตดัจ าหน่าย -  (290)  (12,428)  (3,865)  -  (214)  -  (16,797) 
จ าหน่าย -  (1,393)  (9,938)  (4,771)  (378)  (323)  -  (16,803) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 

1 มกราคม 2562 15,447  153,060 
 

384,885  368,783  121,252 
  

104,755  -  1,148,182 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  42,874  132,975  36,009  6,841  10,513  -  229,212 
ตดัจ าหน่าย -  (1,185)  (3,974)  (5,688)  -  (55)  -  (10,902) 
จ าหน่าย -  (155)  (948)  (4,051)  (7,349)  -  -  (12,503) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมจากการ 

ตีราคาสินทรัพย ์ -  - 
 

(253,426)  -  - 
  

-  -  (253,426) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 15,447  194,594  259,512  395,053  120,744  115,213  -  1,100,563 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

 

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 
 

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,543,984  829,925  482,100  154,887  12,685  75,090  202,865  3,301,536 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  70,407  120,679  -  8,592  -  -  199,678 
 1,543,984  900,332  602,779  154,887  21,277  75,090  202,865  3,501,214 

                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,544,557  895,223  554,819  141,311  10,950  69,002  132,813  3,348,675 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  82,366  -  -  6,497  -  -  88,863 
 1,544,557  977,589  554,819  141,311  17,447  69,002  132,813  3,437,538 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 516.7 ลา้นบาท (2561: 474.1 ล้านบาท) 

 
กลุ่มบริษทัมีต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึงอาคารและเคร่ืองจักร บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน
สินทรัพยจ์ านวน 4.2 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.3 ต่อปี  (2561: 0.7 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท ด้วย 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.9 - 4.3 และ 0.6 ล้านบาท ส าหรับบริษัท ด้วยอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.3 ตามล าดับ) (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 31) 
 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  464,129  368,034  423,318  147,688  91,958  102,270  110,608  1,708,005 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  3,938  5,437  -  25,044  34,419 
โอน  -  73,069  13,085  3,153  -  39,677  (128,984)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ                 
   1 มกราคม 2562  464,129  441,103  436,403  154,779  97,395  141,947  6,668  1,742,424 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  2,839  -  -  2,954  5,793 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  57,348  -  -  -  -  57,348 
โอน  573  240  1,044  (480)  -  4,350  (5,727)  - 
ตดัจ าหน่าย  -  -  (1,743)  -  -  -  (1,687)  (3,430) 
จ าหน่าย  -  -  -  -  (5,889)  -  -  (5,889) 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  (253,426)  -  -  -  -  (253,426) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  464,702  441,343  239,626  157,138  91,506  146,297  2,208  1,542,820 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก      
การด้อยค่า 

 

   

 

    

 

 

   

 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  12,540  50,344  201,311  137,343  81,055  80,069  -  562,662 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  31,171  56,659  4,460  4,970  4,178  -  101,438 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  12,540  81,515  257,970  141,803  86,025  84,247  -  664,100 
   1 มกราคม 2562                 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  5,739  57,159  4,335  3,623  7,458  -  78,314 
ตดัจ าหน่าย  -  -  (1,178)  -  -  -  -  (1,178) 
จ าหน่าย  -  -  -  -  (5,888)  -  -  (5,888) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสม
จากการตีราคาสินทรัพย ์

 
-  - 

  
(253,426)  -  -  

 
- 

 
-  (253,426) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  12,540  87,254  60,525  146,138  83,760  91,705  -  481,922 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ท่ีดินและ 
ส่วน

ปรับปรุง
ท่ีดิน  

อาคารและ
ส่วน 

ปรับปรุง
อาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 451,589  289,181  35,220  12,976  5,014  57,700  6,668  858,348 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  70,407  143,213  -  6,356  -  -  219,976 
 451,589  359,588  178,433  12,976  11,370  57,700  6,668  1,078,324 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 452,162  271,723  179,101  11,000  4,965  54,592  2,208  975,751 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  82,366  -  -  2,781  -  -  85,147 
 452,162  354,089  179,101  11,000  7,746  54,592  2,208  1,060,898 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 292.6 ลา้นบาท (2561: 279.9 ล้านบาท) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,318.2 ลา้นบาท และจ านวน 805.3 ลา้น
บาท ตามล าดบั (2561: 2,558.5 ล้านบาทและ 989.6 ล้านบาท ตามล าดับ) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทั (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21) 
 

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการ
ใชป้ระโยชนปั์จจุบนั มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบั
ท่ี 3 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มี

นัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ    

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขาย   
จริงของ ท่ี ดินเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกัน ปรับดว้ยปัจจัย
ความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพ้ืนท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 

วิธีคิดตน้ทุนทดแทน   ราคาค่าก่อสร้าง ราคาเคร่ืองจกัรท่ี
ใช้งานแล้วหรือเคร่ืองจักรมือ
สอง และค่า เ ส่ือมราคาของ
อาคารและเคร่ืองจกัรปรับดว้ย
ปัจจยัอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการจะเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) หากสภาพของทรัพยสิ์น 
ราคาค่าก่อสร้าง และราคาเคร่ืองจกัร
ท่ีใชง้านแลว้ หรือเคร่ืองจกัรมือสอง
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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16 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงินรวม 
    หมายเหตุ 2562  2561 
     (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     12,303  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ    4(ก) -  12,303 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม       12,303  12,303 
        

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (5,427)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      (5,427)  - 
        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      6,876  12,303 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของโรงงานท่ีจงัหวดัระยองของบริษทัย่อยซ่ึง
มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน จึงบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจ านวน 5.4 ลา้นบาทโดยรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในระหวา่งปี 2562 (2561: ไม่ม)ี  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมมาจากการประมาณการคิดลด
กระแสเงินสดโดยผูบ้ริหาร สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาคว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดมาจากอตัราการคิดลดและงบประมาณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้และค่าเส่ือม
ราคา อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหักภาษีเงินไดท่ี้อ้างอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของ
ธุรกิจ 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
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ในระหว่างปี 2562 จากสภาวะการแข่งขนัท่ีมากข้ึนในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากยางพาราและปัญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยท าใหย้อดสั่งซ้ือจากลูกคา้ลดลงอย่างมีนยัส าคญั ส่งผลให้โรงงานท่ีจงัหวดัระยองไดด้ าเนินการผลิตต ่ากว่า
ก าลงัการผลิตอยา่งมีสาระส าคญั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวอาจเกิด
การดอ้ยค่า และไดจ้ดัท าประมาณการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือก าหนดมูลค่าจากการใชข้องหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด
ท่ีมีค่าความนิยม จากผลการประเมินดงักล่าวและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมจ านวน 5.4 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

  ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  17,170  9,925 
เพ่ิมข้ึน  1,015  30 
จ าหน่าย  (264)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  17,921  9,955 
เพ่ิมข้ึน  604  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  18,525  9,955 
     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  11,924  9,431 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2,205  166 
จ าหน่าย  (248)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  13,881  9,597 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2,210  167 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  16,091  9,764 
     

มลูค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  5,246  494 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562  4,040  358 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  2,434  191 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  193,158  193,158  6,270  6,270 
ตดัจ าหน่าย  (966)  -  (31)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  192,192  193,158  6,239  6,270 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวนรวมประมาณ 13,558 ไร่และ 
49 ไร่ ตามล าดบั (2561: 13,558 ไร่และ 49 ไร่ ตามล าดับ) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนการครอบครองและอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย 

 
19 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

 
กลุ่มบริษัทท าสัญญาลงทุนในการเข้าร่วมและลงทุนธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับ                                
Vantage Co., Ltd. (“Vantage”) ก่อตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ช่ือ Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited                            
( “MTRJC” ) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตก้ฎหมายการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 107.7 ลา้นบาทเพ่ือด าเนินธุรกิจบริหารสวนยางพาราพร้อมกรีดแลว้ โรงรมควนัยางแผ่น และโรงงานน ้ายาง
ขน้ในเมืองมะริด จงัหวดัทวาย ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาร่วมลงทุนบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัจะซ้ือสิทธิการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเป็น จ านวนเงินรวม 145 ลา้นบาท ทั้งน้ีในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายเงินล่วงหนา้
เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 45 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 
2560 MTRJC ยงัไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้จึงมีการท าขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกบัทาง Vantage ใหท้าง Vantage 
เป็นผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและเป็นผูบ้ริหารสวนยางพาราพร้อมกรีดและจะตอ้งทยอยคืนจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ด้
สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินจนกว่า MTRJC จะไดก้รรมสิทธ์ิจึงจะยกเลิกขอ้ตกลงน้ี  โดย Vantage จะทยอยจ่าย
จากผลการด าเนินงานของสวนยางพารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน
มีมูลค่าคงเหลือ 34.8 ลา้นบาทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20 ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 
 

  งบการเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  885,902  877,437 
เพ่ิมข้ึน  7,842  17,290 
ค่าตดัจ าหน่าย   (2,169)  (8,825) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  891,575  885,902 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสวนยาง (2561: 6.7 ล้านบาท) 
และไม่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ (2561: ร้อยละ 3.9 ต่อปี) (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31) 
 

21 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม 
  2562  2561 
 

 หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  12,302  -  12,302  12,532  -  12,532 
เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั 
การเงิน 

 

3,685,914  -  3,685,914  3,610,573  -  3,610,573 
เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  5 -  3,100  3,100  -  4,500  4,500 
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  งบการเงินรวม 
  2562  2561 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนั
การเงิน 

 

1,181,287  -  1,181,287  1,298,787  -  1,298,787 
หน้ีสินตามสญัญา
เช่าการเงิน 

 
54,190  -  54,190  95,159  -  95,159 

รวมหนีสิ้นที่มี
ภาระดอกเบีย้ 

 
4,933,693  3,100  4,936,793  5,017,051  4,500  5,021,551 

 
  งบเฉพาะกจิการ 
  2562  2561 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  2,545  -  2,545  9,444  -  9,444 
เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนั 
การเงิน 

 

2,904,158  -  2,904,158  2,964,588  -  2,964,588 
เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  5 -  47,000  47,000  -  47,000  47,000 

เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนั 
การเงิน 

 

831,250  -  831,250  898,750  -  898,750 
             
             
             



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 

 75 

  งบเฉพาะกจิการ 
  2562  2561 
  ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
หน้ีสินตามสญัญา
เช่าการเงิน 

 
51,102  -  51,102  90,716  -  90,716 

รวมหนีสิ้นที่มี
ภาระดอกเบีย้ 

 
3,789,055  47,000  3,836,055  3,963,498  47,000  4,010,498 

             
 

 งบการเงินรวม  
 2562  2561 

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั  
 ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบ
ก าหนด       

     

ภายใน 1 ปี 24,379  2,252  22,127  44,198  3,520  40,678 
1 - 5 ปี 33,924  1,861  32,063  58,360  3,879  54,481 
รวม 58,303  4,113  54,190  102,558  7,399  95,159 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบ
ก าหนด       

     

ภายใน 1 ปี 22,949  2,063  20,886  42,578  3,265  39,313 
1 - 5 ปี 31,913  1,697  30,216  54,919  3,516  51,403 
รวม 54,862  3,760  51,102  97,497  6,781  90,716 

 
บริษทัไดข้ายอาคารและเคร่ืองจกัรดว้ยมูลค่าให้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงและเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง มีนาคม 2566 ภายใตส้ัญญา
เช่าดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดจ านองดว้ยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัร
และค ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูแ้ละรักษาระดบั
อตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา เช่น การรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้ 
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(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทั        
ก)   เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 270 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (3 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-8 งวด
ละ 4.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-16 งวดละ 6 ลา้น
บาท ส าหรับงวด 17-19 และเงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2559 228,000 

 

241,500 

 
 
 
 
 
 
 228,000 

 
 
 
 
 
 
 241,500 

ข)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 645 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (7 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-8 งวด
ละ 10.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-16 งวดละ 14 ลา้น
บาท ส าหรับงวด 17-19 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2559 547,000 

 

578,500 

 

547,000 

 

578,500 
ค) เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 92.5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 17 งวด (2.5 ลา้นบาทส าหรับงวดแรก 
งวดละ 3.8 ลา้นบาท ส าหรับงวด 2-5 งวดละ 6.3 
ลา้นบาท ส าหรับงวด 6-17 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 17) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2561 56,250 

 

78,750 

 

56,250 

 

78,750 
        
        
        
        



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย        
บริษัท เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน)        
ง)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 24 งวดละ 12.5 ลา้นบาท จ่ายช าระทุก    
3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560 

 
 
 

175,000 

  
 
 

225,000 

 

- 

 

- 
จ)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 24 งวดละ 4.2 ลา้นบาท จ่ายช าระทุก 3 
เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

 
 
 

100,000 

  
 
 

100,000 

 

- 

 

- 
ฉ)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน

อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 24 งวดละ 16.7 ลา้นบาท จ่ายช าระทุก    
3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

 
 
 

75,037 

  
 
 

75,037 

 

- 

 

- 
รวม 1,181,287  1,298,787  831,250  898,750 
หัก  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี (238,600) 

 
(132,500) 

 
(105,000) 

 
(82,500) 

สุทธิ 942,687  1,166,287  726,250  816,250 
 

22   เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 433  2,005  458  2,013 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  139,664  173,385  34,010  61,070 
รวม  140,097  175,390  34,468  63,083 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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23 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  226  1,347 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  124,616  103,946  36,849  29,676 
รวม  124,616  103,946  37,075  31,023 

 

24 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 95,557  55,369  71,871  37,238 
รวม 95,557  55,369  71,871  37,238 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 
บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงานโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  55,369  67,169  37,238  49,069 
         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  7,716  4,478  4,238  2,901 
ตน้ทุนบริการในอดีต  19,744  -  15,741  - 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุน         
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   2,192  1,405  1,575  1,090 
  29,652  5,883  21,554  3,991 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร)วขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  14,124  (13,491)  14,124  (12,994) 
  14,124  (13,491)  14,124  (12,994) 
ผลประโยชนจ่์าย  (3,588)  (4,192)  (1,045)  (2,828) 
  (3,588)  (4,192)  (1,045)  (2,828) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  95,557  55,369  71,871     37,238 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 วนั กลุ่มบริษทั/บริษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้ กลุ่มบริษทั/
บริษทั รับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุและตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึน 
 
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) 
ไดแ้ก่ 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.8 - 4.4  1.8 - 4.4  1.8 - 4.4  1.8 - 4.4 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3 - 5.5  3 - 5.5  3 - 5.5      3 - 5.5 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 16 ปี   
          
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) (7,211)  (5,300)  8,373  6,165 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

)              
8,858  5,953  (7,748)  (5,232) 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) (5,916)  (3,893)  6,972  4,549 
อตัรามรณะในอนาคต (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) 250  166  (278)  (184) 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) (4,359)  (3,298)  5,010  3,802 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1)       5,342  3,669  (4,720)  (3,254) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) (3,366)  (2,272)  3,892  2,610 
อตัรามรณะในอนาคต (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) 145  98  (160)  (108) 

 
25 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   681,480  681,480  681,480  681,480 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 681,480  681,480  1,685,080  1,685,080 
ลดหุน้ 1 -  -  (1,003,600)  (1,003,600) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- หุ้นสามญั  681,480  681,480  681,480  681,480 

 
การปรับโครงสร้างธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติอนุมติัใหจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก
จ านวน 681.5 ลา้นบาท (681,479,688 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นจ านวน1,881.5 ลา้นบาท (1,881,479,688 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือ
จดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจดัสรรให้แก่บริษทั    ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั 
(“TRLG”) เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด 
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ณ 4 ธนัวาคม 2561 TRLG ไดจ้ดทะเบียนการช าระบญัชีเสร็จส้ิน บริษทัจึงไดด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขทุนจดทะเบียน
และลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัจ านวน 1,200 ลา้นหุ้นและ 1,003.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

26 ส ารอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการ
หรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีต ่ากวา่หรือสูงกวา่ตน้ทุนและถูกบนัทึกเป็นส่วนต่างในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยูจ่นกวา่บริษทันั้นจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรัพย์สิน 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการ
ขายหรือจ าหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเคร่ืองจกัรจะทยอยตดัจ าหน่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใช้
งานท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้นและบนัทึกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
 
 
 
 

 
 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,266,412  1,315,514  511,789  552,699 
การตีมูลค่าท่ีดินhอาคารและเคร่ืองจกัรก-กสุทธิ     
จากภาษีเงินได ้

 
45,878 

 
- 

 
45,878 

 
- 

ส่วนเกินทุนท่ีไดม้าจากการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
5(ข) - 

 
3,586 

 
- 

 
- 

ตดัจ าหน่าย  (52,001)  (52,688)  (40,933)  (40,910) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,260,289  1,266,412  516,734  511,789 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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27 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
ให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 ส่วนงาน 1 น ้ายางขน้และน ้ายางแปรรูป 
 ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑจ์ากยาง 
 ส่วนงาน 3 สวนยางพารา 

 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร 
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงาน 
เป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ
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 งบการเงินรวม 
 น า้ยางข้นและน ้ายางแปรรูป  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561   2562  2561 
        (ล้านบาท) 
ข้อมลูตามส่วนงานด าเนินงาน                 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,185  4,851  2,634  2,657  8  5   6,827  7,513 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,448  1,088  -  -  43  43   1,491  1,131 
รวมรายได้ 5,633  5,939  2,634  2,657  51  48   8,318  8,644 
 

                

การจ าแนกรายได้                 
ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั                 
ไทย 2,341  2,526  158  599  8  5   2,507  3,130 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 576  831  2,010  1,606  -  -   2,586  2,437 
สาธารณรัฐเกาหลี 106  142  25  65  -  -   131  207 
ประเทศอ่ืนๆ 1,162  1,352  441  387  -  -   1,603  1,739 
รวมรายได้ 4,185  4,851  2,634  2,657  8  5   6,827  7,513 
                 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้                 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 4,185  4,851  2,634  2,657  8  5   6,827  7,513 
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 งบการเงินรวม 
 น า้ยางข้นและ       

 น า้ยางแปรรูป  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561   2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ (172)  (30)  (258)  142  (14)  (41)   (444)  71 
                 

ดอกเบ้ียรับ  3  30  -  -  -  -   3  30 
ดอกเบ้ียจ่าย  (160)  (159)  (47)  (40)  -  (21)   (207)  (220) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (86)  (110)  (137)  (119)  (10)  (9)   (233)  (238) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  (1)  (1)   (1)  (1) 
                 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีส าระส าคญั                 
 - ค่าใชจ่้ายในการจดัการขาย (169)  (164)  (34)  (26)  -  -   (203)  (190) 
 - ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร (243)  (233)  (252)  (248)  (15)  (35)   (510)  (516) 
                 
เงินลงทุนในตราสารทุน 81  81  -  -  30  30   111  111 
รายจ่ายฝ่ายทุน 6  35  106  371  9  18   121  424 
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 งบการเงินรวม 
 น า้ยางข้นและ       

 น า้ยางแปรรูป  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561   2562  2561 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,993  3,393  2,482  2,558  2,137  2,147   7,612  8,098 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,029  4,206  1,448  1,317  149  137   5,626  5,660 
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การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานที่รายงาน 
 
 งบการเงินรวม 
 รายได้  ก าไรหรือขาดทุน 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 8,318  8,644  (441)  154 
ส่วนงานอ่ืน 50  181  -  - 
ตดัรายการระหวา่งส่วนงาน (1,497)  (1,249)  (3)  (83) 
รวม 6,871  7,576  (444)  71 

 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 10,892  11,335  7,022  7,017 
ตดัรายการระหวา่งส่วนงาน (3,280)  (3,237)  (1,396)  (1,357) 
รวม 7,612  8,098  5,626  5,660 

        
 

 งบการเงินรวม  
 2562  2561 
รายการอื่นที่มี
สาระส าคัญ  

รวมส่วน
งานท่ี
รายงาน  ปรับปรุง  

 
รวม  

รวมส่วน
งานท่ี
รายงาน  ปรับปรุง  

 
รวม 

 (ล้านบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 3  (2)  1  30  (29)  1 
ดอกเบ้ียจ่าย 207  (2)  205  220  (29)  191 
รายจ่ายฝ่ายทุน 121  -  121  424  -  424 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั 
   จ าหน่าย 

 
233 

  
(1) 

  
232 

  
238 

  
(1) 

  
237 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ส่วนงานท่ี 1 2 และ 3 มีการจดัการทัว่โลกแต่มีการผลิตและส านกังานขายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
 

 งบการเงินรวม 

ข้อมลูส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ไทย 2,507  3,130  5,202  5,300 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,586  2,437  -  - 
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 131  207  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 1,603  1,739  96  99 
เงินลงทุนในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน -  -  111  111 
รวม 6,827  7,513  5,409  5,510 

        
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ข้อมลูส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ไทย 3,486  3,311  3,299  3,326 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 565  717  -  - 
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 106  142  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 1,137  1,530  -  - 
รวม 5,294  5,700  3,299  3,326 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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28   รายได้อ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินชดเชยดอกเบ้ีย  15,315  -  -  - 
ค่าเช่า  12,262  12,262  6,262  6,262 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  20,962  -  1,301 
ดอกเบ้ียรับ         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  66  27,742 
- กิจการอ่ืน  1,561  540  282  221 

เงินปันผลรับ 5 -  -  -  20,624 
ก าไรจากการคืนทุนเงินลงทุนใน 
    บริษทัยอ่ย  -  -  -  62,000 
ก าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
14 

 
- 

  
3,120 

  
- 

  
140 

อ่ืนๆ  14,533  26,024  5,967  5,662 
รวม  43,671  62,908  12,577  123,952 

 

29   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและค่าล่วงเวลา 432,048  429,803  199,850  193,533 
อ่ืนๆ 101,081  72,043  43,354  28,053 
รวม 533,129  501,846  243,204  221,586 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (70,598)  (40,397)  102,108  125,037 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,507,655  3,586,089  3,903,531  4,005,255 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 862,933  825,165  587,648  681,917 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 217,574  235,702  78,570  95,334 
ผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 518,508  511,485  241,637  218,633 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหต ุ7 และ 8) 136,704  -  -  - 
ตน้ทุนผลิตท่ีไม่เตม็ก าลงัผลิตปกติ 43,921  22,213  2,527  10,870 
        

 

31 ต้นทุนทางการเงนิ 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
บริษทัยอ่ย 5 -  -  1,833  1,426 
บริษทัร่วม 5 163  289  -  - 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  201,424  189,442  155,064  154,586 

รวมดอกเบีย้จ่าย  201,587  189,731  156,897  156,012 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  7,385  8,225  2,712  3,061 
  208,972  197,956  159,609  159,073 
หัก  จ านวนท่ีรวมอยู่ในตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์
เขา้เง่ือนไข 

        

-ดส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของอาคารและ 
         อุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้าง 

 
15 

 
(4,216) 

  
(654) 

  
- 

  
(635) 

-ดส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 20 -  (6,687)  -  - 
สุทธิ  204,756  190,615  159,609  158,438 

         

32 ภาษเีงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  4,870  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงเกินไป  -  (4,941)  -  - 
รวม  -  (71)  -  - 
         
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  30,137  9,040  (4,548)  (11,975) 
รวมภาษเีงินได้   30,137  8,969  (4,548)  (11,975) 

         
 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (443,857)    71,279 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (88,771)  20  14,256 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   -    4,307 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (20,714) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   47,917    2,270 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี 

  
47,702 

    
11,868 

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากผลขาดทุนสะสมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

  
27,551 

    
3,311 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงเกินไป   -    (4,941) 
อ่ืนๆ   (4,262)    (1,388) 
สุทธิ   30,137    8,969 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (176,664)    26,669 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (35,333)  20  5,334 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (16,524) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,014    451 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

 
 

  
26,123 

  
 

  
- 

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากผลขาดทุนสะสมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

 
 

  
3,793 

  
 

  
- 

อ่ืนๆ   (145)    (1,236) 
สุทธิ   (4,548)    (11,975) 

 

 

 งบการเงินรวม 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 98,955  134,503  (369,585)  (366,351) 
การหกักลบรายการของภาษี (98,955)  (119,771)  98,955  119,771 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  -  14,732  (270,630)  (246,580) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 81,843  87,437  (139,541)  (141,038) 
การหกักลบรายการของภาษี (81,843)  (87,437)  81,843  87,437 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  -  -  (57,698)  (53,601) 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกราคม 

2562 

  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
 2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,706  -  -  26,706 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลบัคืน) 20,455  (7,864)  -  12,591 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 11,074  5,213  2,825  19,112 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า) 3,760  -  -  3,760 
อ่ืนๆ 3,082  (864)  -  2,218 
ยอดขาดทุนยกไป 69,426  (34,858)  -  34,568 
รวม 134,503  (38,373)  2,825  98,955 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (294,166)  13,102  (11,470)  (292,534) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (จากการตีราคาเพ่ิม) (64,551)  1,291  -  (63,260) 
อ่ืนๆ (7,634)  (6,157)  -  (13,791) 
รวม (366,351)  8,236  (11,470)  (369,585) 

        
สุทธิ (231,848)  (30,137)  (8,645)  (270,630) 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกราคม 

2561 

  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
 2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,835  (129)  -  26,706 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลบัคืน) 28,534  (8,079)  -  20,455 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,434  338  (2,698)  11,074 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า) -  3,760  -  3,760 
อ่ืนๆ 2,204  878  -  3,082 
ยอดขาดทุนยกไป 81,020  (11,594)  -  69,426 
รวม 152,027  (14,826)  (2,698)  134,503 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (305,688)  11,522  -  (294,166) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (จากการตีราคาเพ่ิม) (62,816)  (1,735)  -  (64,551) 
อ่ืนๆ (3,633)  (4,001)  -  (7,634) 
รวม (372,137)  5,786  -  (366,351) 

        
สุทธิ (220,110)  (9,040)  (2,698)  (231,848) 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2562  

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2562 
       

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,706  - -  26,706 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและ 

เช่ากลบัคืน) 
 

20,455 
  

(7,864) 
 

- 
  

12,591 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,448  4,101 2,825  14,374 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า) 
 

11,596 
  

- 
 

- 
  

11,596 
อ่ืนๆ 2,267  (863) -  1,404 
ยอดขาดทุนยกไป 18,965  (3,793) -  15,172 
รวม 87,437  (8,419) 2,825  81,843 

       

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (127,386)  12,645 (11,470)  (126,211) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

(จากการตรีาคาเพ่ิม) (13,596) 
 

1,826 - 
 

(11,770) 
อ่ืนๆ (56)  (1,504) -    (1,560) 
รวม (141,038)  12,967 (11,470)  (139,541) 

       
สุทธิ (53,601)  4,548 (8,645)  (57,698) 
 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2561  

ก าไรหรือ
ขาดทุน        

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,707  (1)  -  26,706 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลบัคืน) 28,353  (7,898)  -  20,455 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,814  233  (2,599)  7,448 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า) 
 

- 
  

11,596 
  

- 
  

11,596 
อ่ืนๆ 1,960  307  -  2,267 
ยอดขาดทุนยกไป 20,960  (1,995)  -  18,965 
รวม 87,794  2,242  (2,599)  87,437 

        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (137,567)  10,181  -  (127,386) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (จากการตีราคาเพ่ิม) (12,992)  (604)  -  (13,596) 
อ่ืนๆ (213)  157  -         (56) 
รวม (150,772)  9,734  -  (141,038) 

        
สุทธิ (62,978)  11,976  (2,599)  (53,601) 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 124,201  53,354  45,427  4,133 
รวม 124,201  53,354  45,427  4,133 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 - 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัภาษี
เงินได้ในปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้บางส่วนจากการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน 
ผูบ้ริหารเช่ือว่ามีความเป็นไปได้ท่ีก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีเกิดจากการขยายก าลงัการผลิตในบางธุรกิจ การจัด
โครงสร้างทางการเงินและปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะมีเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชนท์างภาษีได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหก้ลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตน ้ ายางขน้ สกิมเครป สกิมบล็อคและ
ผลิตภณัฑจ์ากยาง ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข)  ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 

(ค)  ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
 

(ง)  ใหน้ ารายไดส่้วนท่ีเพ่ิมจากการด าเนินงานประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมของปีก่อนมาหักไดร้้อยละ 5 มี
ก าหนดเวลาสิบปี 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยในประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,511  2,830  4,341  1,203  3,422  4,625 
ขายในประเทศ 129  2,357  2,486  471  2,417  2,888 
รวมรายได้ 1,640  5,187  6,827  1,674  5,839  7,513 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ -  1,808  1,808  -  2,389  2,389 
ขายในประเทศ -  3,486  3,486  -  3,311  3,311 
รวมรายได้ -  5,294  5,294  -  5,700  5,700 

            
34 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (351,723)  18,225  (172,116)  38,644 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 681,480  681,480  681,480  681,480 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 681,480  681,480  681,480  681,480 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.52)  0.03  (0.25)  0.06 

        
        
        
        
        
        
        



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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35 เงนิปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล  

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562       
เงินปันผลประจ าปี 26 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562  0.01  7 
       

ปี 2561       
เงินปันผลประจ าปี 20 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561  0.04  27 
       

36 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีการถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21) กลุ่มบริษทั/บริษทัไดล้ดความเส่ียง
ดงักล่าวโดยสอบทานดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมในทุกงวดบญัชี 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 
 

 งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2562          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0 - 7.4 

  
3,698,216 

  
- 

  
- 

  
3,698,216 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
4.0 

  
3,100 

  
- 

  
- 

  
3,100 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2  238,600  942,687  -  1,181,287 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4 - 6.5  22,127  32,063  -  54,190 
รวม   3,962,043  974,750  -  4,936,793 

 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2561          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0-7.4 

  
3,623,105 

  
- 

  
- 

  
3,623,105 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
4.0 

  
4,500 

  
- 

  
- 

  
4,500 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2  132,500  1,133,487  32,800  1,298,787 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4-6.5  40,678  54,481  -  95,159 
รวม   3,800,783  1,187,968  32,800  5,021,551 

          
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 5 
ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  992,933  -  -  992,933 
รวม   992,933  -  -  992,933 

          
          
          
          
          
          



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 5 
ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0-7.4 

  
2,906,703 

  
- 

  
- 

  
2,906,703 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.9 

  
47,000 

  
- 

  
- 

  
47,000 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2  105,000  726,250  -  831,250 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4-6.5  20,886  30,216  -  51,102 
รวม   3,079,589  756,466  -  3,836,055 

          
2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,030,933  -  -  1,030,933 
รวม   1,030,933  -  -  1,030,933 

          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0 - 7.4 

  
2,974,032 

  
- 

  
- 

  
2,974,032 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.9 

  
47,000 

  
- 

  
- 

  
47,000 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน MLR-2  82,500  816,250  -  898,750 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.4 - 6.5  39,313  51,403  -  90,716 
รวม   3,142,845  867,653  -  4,010,498 

          
 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี
รายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในปีถดัไป 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2562  2561  2562  2561 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้   509  545  183  245 
ลูกหน้ีอ่ืน   4  5  4  5 
เจา้หน้ีการคา้   -  (15)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน   (2)  (31)  -  - 

          
เงินจ๊าด          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   -  6  -  - 
เจา้หน้ีการคา้   -  (3)  -  - 
        

เงินยโูร        

ลูกหน้ีการคา้ -  -  1  - 
        

เงินหยวน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45  57  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (3)  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน -  (11)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มคีวามเส่ียง 553  553  188  250 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัและมีการ
ติดตามรับช าระเงินจากลูกคา้อย่างใกลชิ้ด ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี
ไม่ได ้

 

 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัขั้นมูลค่า
ยุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 

 
  งบการเงินรวม  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562          
หมนุเวียน          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  

ล่วงหนา้ -  -  4,075  -  4,075 
          



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ 
วนัท่ีรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31 ธันวาคม 2561          
หมนุเวียน          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  

ล่วงหนา้ -  -  8,227  -  8,227 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”) 
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37 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2562  2561  2562  2561 

  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
เคร่ืองจกัร อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง         37  84  -  - 
รวม  37  84  -  - 

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 5  14  -  - 
รวม 5  14  -  - 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 16  16  10  11 
สญัญาซ้ือล่วงหนา้ 26  6  -  - 
สญัญาขายล่วงหนา้ 505  334  141  96 
รวม 547  356  151  107 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

- กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจ านวน 16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 10.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาระหว่าง 30.0 - 30.8 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2561: 32.2 - 33.2 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีระยะครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 ถึง  
5 พฤศจิกายน 2563 (2561: 18 มกราคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562) และบริษทัไดท้ าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเป็นจ านวน 4.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ตามสัญญาระหว่าง 30.0 - 30.8 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 32.2 - 33.2 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) โดยมีระยะครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 ถึง 3 กรกฏาคม 2563 (2561: 13 
กมุภาพันธ์ 2562 ถึง 18 มิถนุายน 2562)  

- กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจ านวน 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561 : 0.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาระหว่าง 30.2 - 31.2 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2561 : 32.7 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีระยะครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2563 ถึง  
23 มิถุนายน 2563 (2561: 18 มนีาคม 2562) 

- ภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัส่วนท่ียงัไม่เรียกช าระของเงินลงทุนคิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 100 ลา้นบาท (2561: 
100 ล้านบาท) 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 36.9              
ลา้นบาท (2561: 83.5 ล้านบาท) 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นจ านวน
เงินประมาณ 5.0 ลา้นบาท (2561: 13.0 ล้านบาท) 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัในการซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้ส าหรับการปลูก
ยางพาราในเขตจงัหวดัทางภาคเหนือ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

- บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือน ้ายางขน้ตามปริมาณและราคาท่ีระบุในสญัญา 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการด าเนินการขอออกโฉนดท่ีดินจ านวนประมาณ 1,500 ไร่ โดยบริษทั
ยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูรั้บจา้งในอตัราไร่ละ 5,650 บาท 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จดทะเบียนนิติบุคคลกับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือท าธุรกรรมการค้าโดยมี
ระยะเวลาผกูพนั 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2569 
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หนังสือค ้าประกนัธนาคาร      
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของกลุ่มบริษทัและบริษทั เหลืออยู่เป็นจ านวน
เงินประมาณ 16 ลา้นบาทและ 10 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 16 ล้านบาทและ 11 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และคาดวา่จะมีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผล
บงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี
มูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั
ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
 


