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อายุ 72 ปี 

ด ารงต าแหน่ง  
 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน   
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 บิดา นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 
 บิดา นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 

นาย วรเทพ  วงศาสุทธิกุล 

 สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  6.90

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 
 2551 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการบริษัท              

                                    บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
 2536 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการบรหิาร         

                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2560 – ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการก าหนด 

                         ค่าตอบแทน   
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง               
                                     บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 2548 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
                                     บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์

 2545 – 2563     - ประธานกรรมการ 
                                     บมจ.เวิลด์เฟล็กซ ์
 

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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสตูร ประกาศนียบตัรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรบันักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9 สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 หลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน
พระปกเกลา้ 
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 อายุ 82 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 บิดา นายประวิทย์ วรประทีป 
 บิดา นายประกิต วรประทีป 

 

นาย ไพบูลย์  วรประทีป 

 สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  1.51

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 International Finance & Investment Management 
Program Tsinghua 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 
 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

 แนวทางการจัดตั้งและปฏิบตัิงานส าหรับ Audit 
Committee ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย 

 การเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 Certificate of Completion ( Direction Certification 
Program ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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 อายุ 47 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการผู้จดัการใหญ ่
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริษัท   
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 บุตร นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
 

นาย ภัทรพล  วงศาสุทธิกุล 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.34 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่              
                               บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2562 – ปัจจุบนั   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         
                               บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 
                               บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 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 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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 อายุ 67 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการอิสระ 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไม่มี – 

 

นาง สุชาดา  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 
 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อายุ 82 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-  ไม่มี – 

นาย ยรรยง  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 70 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี – 
 

นาย สุรพล  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  โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC) 

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

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
44/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 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 70 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  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ประกาศนียบตัรการวิเคราะห์งานวิจัย มหาวิทยาลยั

บูรพา 
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นาย ประวิทย์ วรประทีป 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  5.00 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการผูจ้ดัการสายตรวจ 
                               สอบภายใน 
                            -  กรรมการบริหาร 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2562 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิารความเสี่ยง         
                               บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
                              บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 
 2553 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร              
                              บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น 
                              อาร์ 
 2551 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรหิาร 
                               บมจ.เวิลด์เฟล็กซ ์
 2549 – ปัจจุบัน   - กรรมการบรษิัท 
                               บมจ.เลเท็กซ์ ซิสเทมส ์
 2557 – 2560      - กรรมการผูจ้ดัการสายบัญชี  
                               และการเงิน       
                               บมจ.ไทยรับเบอรล์าเท็คซ์กรุ๊ป 

 อายุ 49 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการผู้จดัการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 บุตร นายไพบูลย ์วรประทีป 
 

 
 ประวัติการฝึกอบรม 

 Director Certification Program รุ่น 229/2559 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให ้
เป็นผล  

 การพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเสริมสรา้งความเป็นเลิศของ
องค์กร  

 Leadership Management  
 บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการและหลกัการบังคับบัญชา 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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  อายุ 39 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการบริษัท  

 
 
 
 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 บุตร นายปรัชญานนท์  เต็มฤทธิกลุชัย 
 

       

นาย พสิษฐ์พล  เต็มฤทธกิุลชัย 
 

  - สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ
 
 

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 49 ปี 

 
ด ารงต าแหน่ง  

 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 บุตรตรี นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
 

นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 
 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ  0.46 
 
 

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 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 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 72 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 

 
 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

- ไม่มี - 
 
 

นาย สุวาสิทธิ์  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 61 ปี 
 

ด ารงต าแหน่ง  
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยปฏบิัติการ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไม่มี - 

 

นาย วันชัย  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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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้
จากน้ ายาง เมื่อวันที ่8 มีนาคม 2536 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ TRUBB ชื่อเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเท็คซ์ (THAITEX) กลุ่ม
ไทยเท็คซ์มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ต่อการผลิต
สินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือเหนือกว่ามาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุผลนี้
บริษัทจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถสนองตอบความต้องการและความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

เราจะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมน้ ายางข้นของโลก โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดี
ที่สุด 

 

เป็นผู้ผลิตน้ ายางข้นที่มุ่งเน้นในคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล เพ่ือสนองตอบความต้องการและ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

 

T = การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
H = คุณภาพดีเหนือกว่ามาตรฐาน (High quality) 
A = ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน (Accountability) 
I = ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
T = ความโปร่งใส (Transparency) 
E = ความมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม (Efficiency and Environment) 
X = มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) 
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. หาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกกว่า มีปริมาณเพียงพอคู่แข่งน้อยราย เพ่ือได้ต้นทุนที่ถูกกว่าสร้างก าไร
เพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Back Office และปรับเปลี่ยนระบบ IT ให้ทันสมัย  
3. เพ่ิมยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดให้ชัดเจน 
4. สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ิมความหลากหลายให้กับสินค้า เพ่ือสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าสงครามด้านราคา 
5. หยุดการผลิตโรงงานที่ผลิตไม่คุ้มทุน และขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

1.2.1 ด้านอ านาจการควบคุมบริษัทเป็นของกลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร    

คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ข้ึนมาเรียนรู้งานและแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมขึ้นจ านวน 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัท
ได้แต่งตั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ท่านอ่ืนๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ เพ่ือความคล่องตัวและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ลักษณะการประกอบธุรกิจปี 2562-2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ  
 สร้างโรงงานน้ ายางข้นที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตจากสวนยางของ

กลุ่มบริษัท บริษัทจึงได้สร้างโรงงานน้ ายางข้น ซึ่งอยู่ติดกับสวนยางของกลุ่มบริษัท เพ่ือที่จะได้
น าเอาน้ ายางสดที่กรีดได้จากสวนยางในกลุ่มเองซึ่งมีข้อดีที่สามารถควบคุมระยะเวลาขนส่งมาถึง
โรงงานให้สั้นและลดจ านวนสารเคมีที่ใช้ในน้ ายางสดได้ น ามาผลิตเป็นน้ ายางข้นเกรดพิเศษ และ
สามารถขายได้ในราคาที่สูงข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของน้ ายางสด ได้ถึง
กิโลกรัมละ 5 บาท จากเดิมต้องขนส่งมาท่ีโรงงานของบริษัทที่ภาคตะวันออก  

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

 บริษัทในเครือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเส้นด้ายยางยืดมีผลประกอบการที่ดีขึ้นท าให้ส่งผลดีต่อบริษัทแม่  ทั้งยังมีการเพ่ิมก าลังการ
ผลิตขึ้นจากความต้องการสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีก าลังการผลิตเต็มที่ถึง 
30,000 ตันต่อป ีสามารถรองรับความต้องการที่เพ่ิมข้ึนได้ 

1.2.2 ด้านตลาด : ปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ (Market Share) ประมาณ 
30% ของตลาดในประเทศทั้งหมด จากคู่แข่งขันรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ บมจ.ศรีตรัง แอ
โกร อินดัสทรี, บจก.ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982), บมจ.ไทยฮ้ัวยางพารา และ บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ 
เป็นต้น  และ ส่วนแบ่งการตลาดต่างประเทศ ประมาณ 8% ของตลาดต่างประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีกล
ยุทธ์ในการแข่งขันตลาด ดังนี้ 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯ  รับค าสั่งซื้อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน เพ่ือให้สามารถประมาณการณ์ต้นทุนได้ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนจริง และราคาขายสามารถแข่งขันได้ในระดับที่ท าก าไรได้ 

 โรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ส าคัญแต่ละภาค ซึ่งมีช่วงฤดูการจัดหาน้ ายางแตกต่างกัน
เล็กน้อย ท าให้เรามีความยืดหยุ่นในการจัดหาน้ ายาง และ ระยะเวลาการผลิตให้กับโรงงาน 

 บริษัทฯ จัดส่งสินค้าตรงเวลาก าหนด เนื่องจากเรามีถังเก็บน้ ายาง เพียงพอจึงสามารถจัดส่งให้กับ
ลูกค้าทั้งประจ า และไม่ประจ า ได้ตลอดทั้งปี หรือตามแผนการผลิตของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ 
สามารถปรับคุณภาพน้ ายางข้น ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
แต่ละรายได้ 

 ประเด็นส าคัญในการรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น  คือ เรามีบริการหลัง
การขายที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพความแม่นย า พร้อมกับการดูแลที่สม่ าเสมอ 

1.2.3 ด้านก าลังการผลิต : เราสามารถรองรับกับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้  โดยปัจจุบันเรามี
ปริมาณการผลิตประมาณ 120,000 ตัน/ปี จากก าลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตัน/ปี อันเนื่องจากเป็นไปตาม
ฤดูกาลของหน้ายาง  ซึ่งถ้าคิดช่วงผลิตได้สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70-80 ของก าลังการผลิต 

 

รายชื่อบริษัทในแต่ละกลุ่มและโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีดังนี ้
 

กลุ่มและช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 
1. กลุ่มน  ายางข้น  

  1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    

  2. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (เซี่ยงไฮ้) (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)  
     2.1  นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์           สัดส่วนการถือหุ้น  10.00% (กรรมการ) 
     2.2  นางสาวอมรรัตน์ ลิ มวรรณวงศ์    สัดส่วนการถือหุ้น   10.00% 
     2.3  นางนวลฤดี กฤตยานุกูล            สัดส่วนการถือหุ้น    8.00% 
     2.4  นางทิพวรรณ สุธาทพิย์กุล          สัดส่วนการถือหุ้น    2.99% 
     2.5  นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล  สัดส่วนการถือหุ้น    2.08% 
     2.6  นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล          สัดส่วนการถือหุ้น    2.08%  
     2.7  นายโกวิท วงศาสุทธิกุล             สัดส่วนการถือหุ้น    2.00%  (กรรมการ ) 
     2.8  รายย่อยอ่ืนๆ                         สัดส่วนการถือหุ้น    6.69% 

56.16%   

4. กลุ่มสวนยางพารา  
  1. บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) 99.99% 
    (บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตช่ัน มีบริษัทร่วม 1 แหง่ช่ือ บจก.สวนยางวังสมบูรณ)์  
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

กลุ่มธุรกจิ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ (ลบ.) % รายได้ (ลบ.) % รายได้ (ลบ.) % 
1. กลุ่มน้ ายางข้น 5,371 65.48 5,633 67.31 5,939 67.30 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง 2,645 32.24 2,634 31.47 2,657 30.11 
3. กลุ่มสวนยางพารา 60 0.73 51 0.61 48 0.54 
4. รายได้อื่น 127 1.55 50 0.61 181 2.05 
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน 8,203 100.00 8,368 100.00 8,825 100.00 
หัก: รายการระหว่างกัน (1,237)  (1,497)  (1,249)  
รายได้รวมหลังหักรายการระหว่างกัน 6,966  6,871  7,576  

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจผลิตน้ ายางข้น
(Concentrated Latex) ซึ่งท ามาจากการแยกน้ ายางพาราสด โดยแยกน้ าออกจากเนื้อยางออกจากกัน ด้วยวิธี 
การปั่นแยกน้ ายาง (Mechanical Centrifugation) น้ ายางข้น คือ น้ ายางพาราธรรมชาติที่มีส่วนผสมของน้ า
ยางพาราจากการหมัก 60% ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น และส่วนผสมสารเคมีที่ เหมาะสมจะน าไปเป็น
ส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว,
ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และท่ีนอน เป็นต้น สินค้าท่ีสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นได้ คือยาง
สังเคราะห ์อย่างไรก็ตาม ยางสังเคราะห์ไม่สามารถใช้ผลิตถุงมือแพทย์ส าหรับผ่าตัด และถุงยางอนามัยได ้

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

ปัจจุบัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม เช่น 
ISO9001:2015, ISO14001:2004 และ IEC17025 (Standard Lab) บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรม
น้ ายางข้นที่ได้รับการรับรอง IEC 17025 ซึ่งเป็นการรับรองห้องแล็บที่ได้มาตรฐานในการทดสอบน้ ายาง 

 

(1) นโยบายและลักษณะการตลาด 
1. กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ 
 การซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน บริษัทฯ สามารถประเมินมูลค่าซื้อขายกับราคาต้นทุน ซึ่ง

สามารถตั้งราคาเพ่ือท าก าไร และช่วยในเรื่องการวางแผนการผลิตได้ดี ส่วนการตั้งราคาขาย
ในราคาที่ท าก าไรและมีความสามารถในการแข่งขัน 
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 บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ของประเทศ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ปลูกยางพาราหลักๆ ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการผลิต และต้นทุนราคาวัตถุดิบได้
ดี และเป็นผู้น าในเรื่องการตั้งราคา 

 สินค้าของเรามีการขายอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งการจัดส่งตรงตามก าหนดเวลา ในฐานะ
ผู้ผลิตน้ ายางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และท าให้บริษัทฯ มีการเตรียมการ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตลอดทั้งปี ซึ่งตรงกับที่ทางบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการจัดส่งไว้         

 การรับประกันคุณภาพสินค้า: บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะซึ่ง
หากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการบริษัทฯ จะท าการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการ 

 การบริการหลังการขายเราส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสม่ าเสมอ 

2. ลักษณะของลูกค้า 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่มีการติดต่อและท าธุรกิจกับมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

และมีความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากบริษัทฯส่งมอบสินค้าและบริการด้วย ความซื่อตรงและการดูแลเอาใจใส่ 
บริษัทให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้ามีปัญหา ในเรื่องการขาดหรือเกินของ
ปริมาณสินค้า ด้วยการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบริการทางเทคนิคของบริษัท  

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้น้ ายาง

ข้นเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ถุงมือยาง, เส้นด้ายยางยืด, จุกนมยาง, ถุงยางอนามัย, ที่นอน, หมอน, ลูกโป่ง และ
กาว เป็นต้น 

4. การจัดจ าหน่ายและช่องทางการขาย 
ส าหรับปี 2563 ส่วนแบ่งทางการขายในประเทศ และต่างประเทศมีสัดส่วนเป็น 70% และ 30% 

ซึ่งจากเดิม 60% และ 40% ตามล าดับ ซึ่งมีการส่งออกไปประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ปากีสถาน อินเดีย 
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการขายแบ่งเป็น 80% เป็นการขายตรงไปยัง
ผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา และ 20% เป็นผู้น าเข้า และค้าขาย บริษัทยังมียอดขาย 20-25% ส าหรับการ
สัญญาซื้อ-ขายระยะยาวรายปี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถจัดจ าหน่ายได้อย่างสม่ าเสมอ 

 

(2) มุมมองทางการตลาดปี 2563 
ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายมากส าหรับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากการระบาดโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีวี่แววหยุดระบาดในเร็ว ๆ นี้ ราคาสินค้าส่วนใหญ่
รวมทั้งยางธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ประเทศที่ต้องใช้ยาง ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาวะต้องหยุดด าเนินงาน และโรงงานส่วนใหญ่ต้องหยุดการผลิต ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ก็หยุด
ด้วย อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับน้ ายางข้นไม่มากก็น้อย มีความต้องการถุงมือยางเพ่ิมขึ้น
หลายเท่าตัวทั่วโลก ท าให้เกิดความต้องการน้ ายางข้น เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ ราคาน้ ายางจึงเริ่ม
ขยับขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การใช้น้ ายางสังเคราะห์ (Nitrile Latex) ก็เริ่มหายาก และราคาของ Nitrile Latex ก็
เพ่ิมข้ึนสูงมากเช่นกัน และการผลิตน้ ายางข้นไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวสวนยาง มีการหยุดกรีดเป็น
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เวลา 3 เดือน แรงงานต่างชาติจากประเทศเมียนมาและประเทศลาว ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศ 
และไม่สามารถกลับเข้ามาได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นจึงท าให้ขาด
แคลนแรงงานในการกรีดยางเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ ายางสดลดน้อยลง และปริมาณน้ ายางข้นก็จะ
น้อยลงตาม ท าให้ผู้ผลิตน้ ายางข้นในตลาดลดลง จากข้อมูลของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) 
คาดว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 12.597 ล้านตันในปี 2563 ลดลง 9% จากปีที่แล้ว ซึ่งใน
ปี 2562 การผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกอยู่ที่ 13.997 ล้านตัน 
 

(3) แนวโน้มการตลาดปี 2564 
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) เป้าหมายว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้น 

8.6% เป็น 13,678 ล้านตันในปี 2564 
คาดว่าในปี 2564 จะเป็นอีกปีที่ท้าทายกับบริษัท ฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาด

อย่างรุนแรงทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการบังคับให้หลายประเทศต้องปิดตัวลงเกือบทั้งหมด หรือแค่บางส่วน และ
แน่นอนว่า หากในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและประเทศอ่ืน ๆ ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว ก็ต้องใช้เวลาอีกอย่าง
น้อย 2-3 ปีกว่า ที่ทั่วโลกจะผ่านพ้นวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ถึงจะกลับสู่สภาวะปกติของศรษฐกิจ
ก่อน ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดเช่นเดียวกับปี 2563 นั่นคือ
ขายในประเทศ 70% และขายต่างประเทศ 30% เพ่ือรับมือกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เพียงพอ และหลีกเลี่ยง
อัตราค่าระวางที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยลงจากความผันผวนของอัตราแลก 
เปลี่ยนที่ไม่แน่นอนและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ คาดว่าทั้งตลาดและราคาน้ า
ยางก็จะคงผันผวนตลอดปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการจะผันผวนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโค
วิด-19 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าราคาน้ ายางจะยังคงสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจาก
ความต้องการถุงมือยางจะเพ่ิมขึ้นทั้งส าหรับใช้ในทางการแพทย์  และส าหรับการใช้งานทั่วไปเนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้คนและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ คิดว่าต่อไปหน้ากากและถุงมือยางจะเป็นสิ่งของจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของเรา 

 บริษัทฯ มองว่าในปี 2564 บริษัทจะประสบความส าเร็จภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ และโควิค-19 
ที่ไม่เอ้ืออ านวยมากกว่าในปี 2563   
 

 

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเส้นด้ายยางยืด โดย
มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดระยอง และมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ, บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ 
THAITEX GROUP ท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบน้ ายางที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และกา
รันตีการมีวัตถุดิบน้ ายางข้นเพื่อใช้ในการผลิตตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้
ในระดับสูง และสามารถท่ีจะส่งมอบยางยืดได้ทันทุกความต้องการของลูกค้า 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เส้นด้ายยางยืด (Rubber 
Thread) วัตถุดิบส าคัญ คือ น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยลูกค้าซื้อเส้น 
ด้ายยางยืดไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบสิ่งทออีกต่อหนึ่ง  โดยน าไปทอกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพ่ือให้
กลายเป็นแถบ Elastic ส าหรับเสื้อผ้าส าเร็จรูป เช่น ชุดชั้นในสุภาพสตรี ขอบเอวกางเกงยืด ขอบถุงเท้า เป็น
ต้น ผลติภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนเส้นด้ายยางยืดธรรมชาติได้ก็คือเส้นด้ายยางสังเคราะห์  (Spandex) ซึ่งถ้าหากราคา
ของเส้นด้ายยางสังเคราะห์มีราคาถูกลงถึงระดับหนึ่ง  จะท าให้ลูกค้าหันไปใช้เส้นด้ายยางสังเคราะห์แทน
เส้นด้ายยางยืดที่ท าจากยางพาราธรรมชาติ ประกอบกับในปี 2563 ผู้ผลิตเส้นด้ายยางสังเคราะห์เริ่มมีการเพ่ิม
ก าลังการผลิตให้มากขึ้น เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเส้นด้ายยางสังเคราะห์ปรับ 
ตัวลดลงอีก ท าให้ผู้ใช้บางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปใช้เส้นด้ายยางสังเคราะห์เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่ม
ลูกค้าท่ีใช้สินค้าทั้งสองประเภทยังคงแบ่งแยกกันอยู่เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานยังคงแตกต่างกันอยู่ 
 

(1) นโยบายและลักษณะการตลาด        
1. กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ 
 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งรายเล็กและรายใหญ่  
 สร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าตามก าหนด   
 มีการบริการหลังการขาย โดยมีตัวแทนประจ าท้องถิ่นดูแลรักษาตลาด     
 มีการเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นระยะๆ เพ่ิมความม่ันใจให้กับลูกค้า  
 การรับประกันคุณภาพสินค้าจนส่งถึงผู้บริโภค 
 มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่เบอร์เล็กถึงเบอร์ใหญ่ 

      2. การจัดจ าหน่ายและช่องทางการขาย   
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหน่ายตรงถึงผู้ใช้และผ่าน

ตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับตลาดต่างประเทศ มีสัดส่วนการจ าหน่ายสูงถึงร้อยละ 95 ของยอดขายรวม โดยจัด
จ าหน่ายผ่านผู้จัดจ าหน่ายในท้องถิ่น ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน, กลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้, ตะวันออกกลาง, 
ยุโรป และอเมริกาใต ้
 (2) สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ ายางข้น จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาติ โดยเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูปของอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นๆ ของ
ประเทศจากจ านวน 5 ราย คู่แข่งขันส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในประเทศ, ผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และผู้ผลิตใน
ประเทศจีน ในปี 2563 ความต้องการใช้ยางยืดเริ่มลดลง เนื่องมาจากการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงและความต้องการใช้ที่ผันผวน แต่ในปี 2563 บริษัทยังคงเพ่ิมปริมาณ
การขายได้ร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมปริมาณการผลิต 
เพ่ิมช่องทางการตลาด ซึ่งสามารถขยายตลาดไปตลาดอ่ืนนอกเหนือจากจีน เช่น กลุ่มประเทศอเมริกาใต้, กลุ่ม
ประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งเป็นตลาดที่มีราคาสูงกว่าตลาดจีน  
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    (1) ลักษณะการจัดหา  
 บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตเต็มที่ 30,000 ตันต่อปี นโยบายการผลิตที่
ส าคัญคือ ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ การจัดหาวัตถุดิบหลัก คือ น้ ายางข้น 
จัดซื้อจากภายในประเทศทั้งหมด โดยซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบางส่วนซื้อจากผู้ค้าในประเทศ ส าหรับ
สารเคมี จัดซื้อจากผู้น าเข้าเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มยางยืดมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ คือ กลุ่ม
น้ ายางข้นของกลุ่มไทยเท็คซ์ เพราะมีการซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 30 
ของยอดซื้อรวมแต่ย่อมเป็นการรับประกันได้ว่า จะมีวัตถุดิบในการผลิตตลอดทั้งปี 
 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
 ในกระบวนการผลิตจะต้องมีระบบการบ าบัดน้ าที่ดี  บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงระบบบ าบัดน้ าที่ใช้ใน
กระบวนผลิตทุกขั้นตอนอย่างถาวร มุ่งเน้นลดการใช้น้ าในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการน าสารเคมี
บางส่วนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อีก เพ่ือลดการใช้ปริมาณสารเคมี ท าให้กระบวนการบ าบัดน้ ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดมลภาวะเกี่ยวกับน้ าเสีย พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค อีกทั้งบริษัทได้หันมาให้
ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายที่ 26,773 ตัน   ขณะที่ในปี 2563   ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงท ายอดขายได้ท่ี 29,629 ตัน จากยอดการผลิตทั้งหมด 30,000 ตัน ซึ่งมียอด
เติบโตขึ้นถึง 10.7% (2562-2563)  ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมเครื่องจักรในการผลิตยางยืด และได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 36,000 ตัน 
(สูงกว่าปี 2563 อยู่ 20%)  เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้  บริษัทฯ จะต้องเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดโดย
การแนะน าสินค้าใหม่ ๆ และขณะเดียวกัน ก็ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการต่อลูกค้าไว้อย่างดี
ที่สุด การส่งมอบที่รวดเร็ว และการประสานงานอย่างบูรณาการในทุกส่วนงานของบริษัทฯ 
 

  
บริษัท เลเท็กซ ์ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 เพ่ือ

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายที่นอนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ  โดยมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เลิกการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2561 

ในปี 2556 โรงงานแห่งที่ 2 (สายการผลิตที่ 2) ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิตที่
นอนยางพาราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์  

ในปี 2560 โรงงานแห่งที่ 2 (สายการผลิตที่ 3) ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เริ่มผลิต
หมอนยางพาราธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้ามีอ านาจควบคุมทรัพย์สินและท ารายการซื้อโรงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตสินค้า หมอน
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ยางพาราธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานอยู่ 2 แห่งที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและที่อ าเภอแก
ลง 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 
 

 (1) นโยบายและลักษณะการตลาด  
 บริษัทฯเน้นการผลิตที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ 100% โดยไม่มี
ส่วนผสมของยางสังเคราะห์และสาร Filler ต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต
น้ ายางพาราธรรมชาติที่ดีมากที่สุดในโลก ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราธรรมชาติ
ของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทฯให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน 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
ต่อสิ่งแวดล้อมในราคายุติธรรม และ รางวัล Thailand Top SME Award 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
จากผลิตภัณฑ์เกษตร ในเดือนกันยายน 2562 ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019 
ในสาขา Corporate Excellence Category (Manufacturing Industry) นอกจากนี้บริษัทฯยังให้
ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยจะพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมภายใต้
แบรนด์สินค้าของบริษัทเอง  
 (2) ช่องทางจัดจ าหน่าย  
 บริษัทฯ มีช่องทางจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศบริษัทฯจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายหลักคือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ตัวแทนจัด
จ าหน่าย (Trader) และ ลูกค้ารายย่อย เป็นต้น  
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ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯจ าหน่ายสินค้าผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ค้าส่ง (ผู้น าเข้า) และ ตัวแทน
จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ (Trader)  
  (3) สภาพการแข่งขันและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  
 สภาพการแข่งขัน ในประเทศบริษัทฯ มีคู่แข่งหลักท่ีเป็นโรงงานผู้ผลิตประมาณ 5-6 ราย ส่วนในตลาด
ต่างประเทศ คู่แข่งหลักที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ ประเทศ ศรีลังกา อินเดีย เวียดนาม 
และมาเลเซีย  
 

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 และสิงคโปร์ ซึ่งลูกค้าในประเทศเดียวกันนี้ก็จะเป็นลูกค้าหลักๆ ของตลาดในประเทศ เช่นเดียวกัน
ซึ่งมีจ านวนประชากรมากและมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และมีความต้องการผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพสูง ดังนั้นตลาดสินค้าเครื่องนอนยางพาราในประเทศจีน และ
ประเทศเกาหลีใต ้ถือเป็นตลาดที่มีความส าคัญกับบริษัทฯ เนื่องด้วยประชากรจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็น End 
Customer มีความเชื่อว่าเครื่องนอนที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาตินั้นดีต่อสุขภาพ และชื่นชอบในความนุ่มสบาย
ของผลิตภัณฑ์ และเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเหล่านั้นด้วย กล่าวคือ การนอนด้วยที่นอนหรือ
หมอนที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% จะช่วยให้อุ่นเมื่ออากาศหนาวเย็นและจะท าให้เย็นในลักษณะ
อากาศที่ร้อน มากไปกว่านั้นจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่งผลให้
ประชากรจีนและเกาหลีใต้ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราที่ผลิตจาก
โรงงานในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราที่ผลิตจาก
ประเทศไทยของประชาชนชาวจีน ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราในประเทศไทย 
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เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อที่นอน หมอนและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนอ่ืน ที่ผลิตจากน้ ายางพารา
ธรรมชาติเพ่ือเป็นของฝากหรือของใช้ส่วนตัว และยังช่วยให้ชาวสวนและอุตสาหกรรมต้นน้ าก็เกิดรายได้ด้วย 

จากภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มลูกค้าประเทศจีนและ
เกาหลีใต้เป็นหลัก ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น จ านวนประชากรที่สูงขึ้น การขยายตัว
ของเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวของประชากร สัดส่วนโครงสร้างประชากร ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย และ
ตลอดจนการรณรงค์ให้รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นธรรมชาติที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต  
 

 (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 บริษัทฯจัดหาวัตถุดิบหลักอันได้แก่น้ ายางข้นจากผู้ผลิตน้ ายางข้น
ชั้นน าในประเทศหลายรายเพ่ือให้ได้น้ ายางข้นธรรมชาติที่มีคุณภาพดี ตรงตามข้อก าหนดของบริษัทฯ ในราคา
ที่เหมาะสม ส่วนวัตถุดิบอ่ืนๆที่เป็นเคมีชนิดต่างๆบริษัทฯจัดซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ 
 (2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค ควบคู่ไป
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯให้ความส าคัญและมีมาตรการส าหรับป้องกันและควบคุมผลกระทบ
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคอยควบคุมดูแลในชุมชน และหมั่นเข้าไปสอบถามสารทุกข์ สุกดิบคนใน
พ้ืนที่ถึงผลกระทบที่เกิด ซึ่งการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีผ่านมานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอและด าเนิน การ
จัดท ารายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือน าส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันมาโดยตลอดว่าโลกและประเทศไทยนั้นประสบกับปัญหาภัยคุกคาม
ระดับโลกจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( โรคโควิด-19) ที่ทุกคนบนโลกไม่เคยเผชิญมาก่อนเป็นระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทั้งประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทห้างร้านใหญ่น้อย
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ต่างๆก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบนั้นๆด้วยจากภัยพิบัติดังกล่าวที่ได้
กล่าวถึง 4 ปัจจัยส าคัญ 

1. ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงทันทีที่ทุกประเทศประกาศปิดประเทศ 
2. การประกาศปิดประเทศของภายในประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของทางบริษัทฯ 
3. การขยายฐานไปในอเมริกา ตะวันออกกลาง หรือยุโรปถูกปิดโอกาสไป 
4. ก าลังซื้อภายในประเทศไทยเองก็ลดลงอย่างรุนแรง 

 

 โดยที่ประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศแรกตั้งแต่ต้นปี 2563(ม.ค.2563หลังเทศกาลตรุษจีน) ที่ต้อง
ประกาศยอมรับถึงการโดนโจมตีจากไวรัสดังกล่าวและลุกลามไปทั่วโลก ซึ่งประเทศจีนนั้นเป็นส่วนส าคัญของ
ตัวเลขการขายของทางบริษัทฯ และรวมไปถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ลดลงทันทีที่ประเทศจีน
ประกาศปิดประเทศทันท ีถือเป็นปัจจัยหลักของตัวเลขผลประกอบการของทางบริษัทฯ  
 สุดท้ายนี้เป็นภาพคร่าวๆถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมหมอนที่นอนยางพารา 
หมอนที่นอนนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ(ขอเน้นว่าการส าหรับการ
นอนอย่างมีคุณภาพ)ของมนุษย์ทุกๆคน โดยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนนั้นเป็นวัสดุที่
ยังไม่ได้ใช้วัสดุหลักในการผลิตที่ได้จากน้ ายางพารา หรือน้ ายางข้นอย่างที่บริษัทฯได้ใช้อยู่  โดยฝ่ายขายและ
ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ก็ยังเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจที่ทางบริษัทฯเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมคือ 
หมอนที่นอนของผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก รวมไปถึงการฟื้นตัวจากภัยพิบัติในทุกๆด้านจากที่โลกเผชิญอยู่ ซึ่งเป็น
ที่รู้กันทั่วโลกแล้วนั้นว่าฝ่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวัคซีนส าหรับโควิด -19ได้ส าเร็จและก าลัง
กระจายวัคซีนดังกล่าวไปทั่วทุกคนบนโลกแล้วในขณะนี้(12 ม.ค.2564) ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับโอกาสการ
เข้าถึงวัคซีนดังกล่าวไปพร้อมๆกับชาวโลกนั้นๆด้วย ซึ่งในขณะเดียวกันประเทศจีนทั้งประเทศก็ก าลังฟ้ืนตัว 
จากมาตรการช่วยเหลือและอัดฉีดต่างๆจากรัฐบาลจีน นักท่องเที่ยวทั่วโลกก าลังจะได้กลับมา(โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน)หลังจากหยุดกันเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10เดือน โลกยังคงต้องเดินหน้าต่อไปใน Mega Trend 
ซึ่งเป็นโอกาสของสินค้าของทางบริษัทฯทั้งนั้น 
 สมุดปกขาว “การต่อสู้โรคโควิด 19 ,ปฎิบัติการของจีน” (Fighting COVID-19 : China in 
Action) ระบุว่าจีนพยายามสุดความสามารถในการรักษาความเป็นระเบียบของสังคม การซื้อขายในตลาด 
ความมั่นคงสาธารณะ รวมถึงการก ากับดูและคุณภาพและราคาของอุปกรณ์ควบคุมโรคระบาด 
เศรษฐกิจและสังคมของจีนยังมีความยืดหยุ่น โดยเขตเมืองและชนบทสามารถใช้น้ า ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ
บริการโทรคมนาคม และสิ่งของจ าเป็นในการด ารงชิวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลกลางของจีนออกชุดนโยบายอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดภาระของธุรกิจห้างร้านต่างๆ และกระตุ้นให้กลับมา
เปิดท าการอีกครั้งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย    (ข้อมูลจากบทความ ปักก่ิง(ซินหัว) 7 มิ.ย. 2563) 
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โอกาสใน Mega Trend ของบริษัทฯ 
1. โอกาสการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากทางบริษัทฯเป็นผู้ผลิตเองจึงสามารถ

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้โดยใช้ราคาและตราสินค้าท่ีเหมาะสมในการท าตลาด 
2. Aging Society ทั้งโลกก าลังด าเนินเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นทิศทางส าคัญตั้งแต่ก่อนโควิด -19 แล้ว

เนื่องจากคุณภาพชีวิตของคนบนโลกสูงขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  ซึ่งอย่างที่ทราบการนอน
หลับพักผ่อนที่มีคุณภาพก็เป็นส่วนส าคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจัยหนึ่งด้วย 

3. Social Distancing ความตระหนักในค าๆนี้เพ่ิงมีหลังโลกได้รู้จักโควิด19 อย่างเป็นทางการถื่อเป็น 
New Normal ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งฝ่ายการตลาดและการขายก็เห็นถึงโอกาสในการสร้าง 
New Normal ใหม่ๆจากค าๆดังกล่าวด้วยคือการแนะน าให้ผู้บริโภคหมอนที่นอนทั่วๆไปได้ตระหนัก
ถึงการคิดเปลี่ยนเครื่องนอนส่วนตัวให้บ่อยข้ึนจากความค านึงถึงสุขอนามัยโดยรวม 

4. Middle Income ซึ่งจากชื่อต้องมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยได้มากกว่าผู้บริโภคในกลุ่มแรก
อย่างแน่นอน ซึ่งประกอบกับความตระหนักในองค์รวมด้านสุขภาพและอนามัยพ้ืนฐานที่จะสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน จึงเป็นอีกในโอกาสของสินค้าของทางบริษัทฯ 

5. Innovation Technology Design, And Product Development เป็นกลุ่มค าที่บริษัทฯ มีโอกาส
ได้ขายของแพงซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์และกล้าลงทุนกล้าเสี่ยง 
ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ จึงจะมีโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มที่เสาะหาสินค้าที่
พัฒนาจาก 4-5 ค าดังกล่าว 

 

 อย่างที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น บริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจในธุรกิจที่จะเติบโตไปข้างหน้า และหลังจาก
การป้องกันโควิดด้วยวัคซีนที่เริ่มแพร่หลายนั้นจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคจะทวีมากขึ้น ประกอบ
กับการที่ชาวโลกต้องหันมาใส่ใจในสุขภาพให้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสส าคัญในการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แน่นอน (ข้อมูลอ้างอิง Mega Trend จาก BAY,ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้า
เศรษฐกิจ) 
 

 

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด “บริษัทย่อย” ด าเนินธุรกิจปลูกสร้างสวน
ยางพารา ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่รวม 12,020 
ไร่ ประกอบด้วย 

1. จังหวัดเชียงราย พ้ืนที ่7,293 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2550-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นไป 
2. จังหวัดน่าน      พ้ืนที ่2,556 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2548-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นไป 
3. จังหวัดพะเยา    พ้ืนที ่1,219 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2551-2558 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2558 เป็นต้นไป 
4. จังหวัดชัยนาท   พ้ืนที ่  952 ไร่ ปลูกตั้งแต่ปี 2556-2557 เริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ป ี2562 เป็นต้นไป 
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(1) นโยบายและลักษณะการตลาด  
 ในปี 2563 บริษัทย่อยจะน าผลผลิตน้ ายางสดจากสวนยางพาราจ าหน่ายให้แก่โรงงานของบริษัทแม่  
คือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือใช้ในการผลิตน้ ายางข้นเกรดพรี- 
เมี่ยม ซึ่งบริษัทแม่และบริษัทในเครือสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพได้  เพราะเป็นวัตถุดิบจาก
สวนยางพาราของบริษัทในเครือเดียวกัน  

(2) สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม       
 ในปี 2563 ที่ผ่านมาสวนยางพาราในภาคเหนืออยู่ในเขตพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ และเริ่มทยอยให้ผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่โดยส่วนมากทางภาคเหนือจะยังคงนิยมมีผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วยอยู่  ซึ่งถือว่าบริษัท
ย่อยจะไม่มีคู่แข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริษัทย่อยมีผลผลิตเป็นน้ ายางสดและส่งผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากสวน
ยางพาราของบริษัทย่อย ให้กับบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเชียงราย และ
แนวโน้มในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการให้ความรู้ไปยังกลุ่มเจ้าของสวนยางพาราในพ้ืนที่ภาคเหนือหันมาผลิตน้ า
ยางสดแทนการผลิตเป็นยางก้อนถ้วยได้จ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยางพาราอีกทั้งยังตรวจ 
สอบผลผลิตได้อีกด้วยและยังสอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมและมลภาวะ
ในอากาศที่มาจากยางก้อนถ้วยทั้งยังเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้บริษัทในเครือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน้ ายางพาราสด
และก าไรให้กับทางกลุ่มบริษัท 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง   
                                                

  
ปริมาณวัตถุดิบ – ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรซึ่งได้จากสวนยางพารา ซึ่งบริษัท มีจ านวนโรงงานน้ ายาง

ข้น 5 โรงงาน ซึ่งกระจายตัวอยุ่ตามจังหวัดในภาคต่างๆ  คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ ภาคเหนือ  (เป็นการ
รับซื้อน้ ายางจากชาวสวน กว่า 1,000 ราย) แต่ปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งผล
กระทบ เช่น  

1. การให้ผลผลิตของสวนยาง ต้นยางพาราจะมีช่วงที่ให้ผลผลิต และหยุดให้ผลผลิต (ช่วงที่ต้นยาง
ผลัดใบ) ซึ่งโดยเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่อาจจะสั้นหรือยาวกว่านี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะเอ้ือให้ต้นยางออกใบใหม่และต้นยางแข็งแรงพอที่จะถูก
กรีด ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ท าให้ไม่มีวัตถุดิบยางออกสู่ตลาด มีผลท าให้ผลประกอบการช่วงที่ไม่มี
ผลผลิตอาจจะด้อยลงจากก าลังการผลิตที่ลดลง  

2. สภาพภูมิอากาศ เช่น หากเกิดความแห้งแล้งมากในพ้ืนที่สวนยาง ก็จะท าให้ผลผลิตลดลง หรือใน
ภูมิภาคที่มีฝนตกชุกก็จะท าให้เก็บผลผลิตได้น้อยลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีผลต่อความแห้ง
แล้งและปริมาณน้ าฝนที่เกิดข้ึนในช่วงหลายปีมานี้คือ เอล นีโญ และลา นีญ่า ไม่ว่าการเกิดสภาวะ
แล้งหรือมีฝนมากเกินไปก็ส่งผลกับปริมาณยางพาราที่จะกรีดได้ทั้งสิ้น  

3. การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ในช่วงที่ราคายางตกต่ า มีแนวโน้มที่เกษตรกรและชาวสวน
ยางพาราจะหยุดกรีดยางหรืออาจจะเปลี่ยนงานไปท าอาชีพอ่ืนที่ให้รายได้มากกว่า ถ้าราคายางยังมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องการขาดแคลนแรงงานกรีดยางอาจจะน าไปสู่ภาวะการขาดแคลนผลผลิตก็
เป็นได ้

ดังนั้น  จากภาวะปัจจัยความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนด้านปริมาณวัตถุดิบนี้  บริษัทฯ ใช้โรงงานซึ่งมี
ตามภาคต่างๆ ดังกล่าว ในการหาวัตถุดิบจากบริเวณที่ตั้งโรงงาน รวมถึงบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งท าให้ที่ผ่าน
มาบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบ และเก็บวัตถุดิบได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้  บริษัทฯ มี Safety 
Stock ประมาณ 1.6-2 เดือน  ในค านวณตามค าสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ของน้ ายางพาราด้วย 
    ราคายาง - เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นราคาจึงมีความผันผวนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ดังนี้  

1. อุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะใช้
ใน การผลิตยางล้อรถยนต์และรถอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีการใช้ยางพาราในการผลิตสินค้าอ่ืนๆ อีก
มากมายหลายชนิด แต่ยางล้อก็ยังเป็นสินค้าหลัก ดังนั้น ความต้องการใช้ล้อรถยนต์จะส่งผลต่อ
ความต้องการใช้ยางอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนอุปทานของยางพาราจะขึ้นอยู่กับปริมาณพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราที่สามารถเปิดกรีดได้เป็นหลัก 
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2. การแข่งขันกับสินค้าทดแทน สินค้าทดแทนคือยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ หากมีการผลิตยาง
สังเคราะห์มากก็จะเกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าชนิดที่ใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยางธรรมชาติ
ได ้ 

3. ราคาน้ ามัน ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับราคายางธรรมชาติ  เนื่องจากราคาน้ ามันเป็น
ส่วนประกอบหลักในโครงสร้างต้นทุนของการผลิตยางสังเคราะห์ ดังนั้นในช่วงที่ราคาน้ ามันตกต่ า 
ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนของยางธรรมชาติก็จะมีราคาถูกลงเช่นกัน ในทางอ้อม
วิกฤตราคาน้ ามันท าให้บรรยากาศการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซาลงเช่นกัน  ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา จะสะท้อนอยู่ในนโยบายการขายและการ
เก็บสินค้าคงเหลือ อาทิ ถ้ามีความผันผวนของราคาก็จะไม่ขายล่วงหน้ามากเกินไป  หรือเก็บ
สินค้าคงเหลือมากเกินไป ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง  

4. ในขณะที่ราคาวัตถุดิบลดลง หรือ สูงขึ้นย่อมมีผลกระทบกับต้นทุน และ การท าก าไรของกลุ่ม
บริษัทฯ   ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยงในการขายล่วงหน้าที่ไม่มากเกินไป เน้น
การขายตามราคาตลาด และ ระยะเวลาการขาย ( เน้นการขายแบบ Long Term )   

5. การชี้น าจากราคายางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากยางพารามีการซื้อขายอยู่ในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าหลายแห่ง คือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งผู้
ที่เข้าไปซื้อขายมีหลายกลุ่มเช่น ผู้ขายยางที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง และนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ 
ซึ่งปริมาณสัญญาล่วงหน้าที่ซื้อขายในแต่ละปี (คิดเป็นปริมาณยางพารา) ก็มากกว่าผลผลิต
ยางพาราหลายเท่า ดังนั้น ราคายางในตลาดล่วงหน้าก็จะส่งผลต่อการซื้อขายยางพาราด้วย   

 

  
    เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการส่งออกยางพาราไปยังลูกค้าต่างประเทศ จึงต้องรับรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศดังนั้นรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดจะ
ถูกแปลงเป็นเงินไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ เป็นเงินบาทนั้นมีความผันผวน จึงอาจส่งผลให้
รายได้มากหรือน้อยลงได้ หากไม่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหลากหลายเครื่องมือ อาท ิการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เป็นต้น     
 

  
เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลก และการส่งออกยางพาราก็เป็นรายได้

หลักชนิด หนึ่งของประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรจ านวนมากอยู่ในภาคส่วนนี้ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแนวโน้มที่อาจจะเข้า
แทรกแซงราคายางหากรัฐบาลเห็นว่าเกษตรกรได้รับความล าบากจากรายได้ที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเช่นปี 2555-2557 ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
เนื่องจากต้นทุนจะสูงข้ึนและอาจแข่งขันราคากับผู้ส่งออกประเทศอ่ืนไม่ได้ เนื่องจากราคาตลาดโลกอาจไม่ปรับ
ขึ้นตามราคาแทรกแซงของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากสภาวะการแข่งขันไม่เอ้ืออ านวย ในทางกลับกันเมื่อมี
การออกข่าวเรื่องการระบายยางในสต็อกของรัฐบาล ราคายางที่ซื้อขายกันในตลาดจะปรับตัวลดลงจากแรง
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กดดันในการขาย หรือนโยบายการควบคุมปริมาณยางพาราโดยการลดพ้ืนที่ปลูกต้นยางพาราลงจากโครงการ
กองทุนพัฒนาส่งเสริมลดพื้นที่ปลูกยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ลดพ้ืนที่ปลูกยาง หรือเลิกปลูกยางและ
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 

 
 ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ การขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดความกังวลจากหลายประเทศที่ได้รับกระทบ
จากนโยบายนี้ ทั้งนี้ประเทศจีนคือหนึ่งในประเทศที่ได้รับกระทบมากที่สุด ประเทศจีนได้โต้ตอบมาตรการเก็บ
ภาษีน าเข้าดังกล่าว ด้วยการเก็บภาษีน าเข้าเช่นกัน จากมาตรการของสองประเทศนี้ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว แม้สงครามการค้านี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรม แต่ส่งผลกระทบไปถึงปริมาณการใช้น้ า
ยางธรรมชาติของโลก และราคาน้ ามัน ซึ่งสงครามการค้าของทั้งสองประเทศยังคงต่อเนื่องไปจนกว่าทั้งสอง
ประเทศจะได้ข้อยุติ และจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ได้นายโจ 
ไบเดน เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ คนใหม่ ซึ่งนายโจ ไบเดน ยังคงนโยบายมาตรการภาษี ที่ประธานาธิบดี 
โดนัลด์ทรัมป์ ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คาดการณ์ว่าแนวโน้มสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จะยังคงมีต่อเนื่อง
ไป แต่น่าจะผ่อนคลายกว่าสมัยนายโดนัลด์ ทรัมป ์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจครบวงจรในการผลิต จ าหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา โดย
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการสร้างผลผลิตคือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร ซึ่งกลุ่มบริษัทมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น ดังนี้ 

(1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตและจ าหน่าย 
 

ประเภททรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าบัญชี    

(ลบ.) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 1,564 ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินเป็นบางส่วน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1  อาคารส านักงาน 2 แห่ง  
 ตั้งอยู่ที ่สมุทรปราการ และ

เชียงราย 

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 
 

อาคารส านักงาน 2 แห่ง
ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน  

2.2 โรงงานผลิตน้ ายางข้น 5 แห่ง 
 ตั้งอยู่ที ่ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์

ธานี  สงขลา และพังงา  

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ  ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

2.3 โรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 1 
แห่งตั้งอยู่ที่ ระยอง 

บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์   
987 

ติดจ านองกับสถาบัน
การเงิน 

2.4 โรงงานผลิตที่นอน หมอน 
ยางพารา 1 แห่งอยู่ที่ 
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  เครื่องจักรใช้ผลิตน้ ายางข้น กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ  

 

ติดจ านองกับสถาบัน
การเงินบางส่วน 
 

3.2 เครื่องจักรใช้ผลิตเส้นด้ายยาง
ยืด 

บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์  
       580 

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 2563 กลุ่มบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร
มูลค่าตามบัญชีรวม 3,083.41 ล้านบาทเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
หมายเหตุ: มูลค่าบัญชี คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน  หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม   

        (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย 
 ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า เป็นอาคารโรงงานชั้นเดียว พร้อมส านักงาน 2 ชั้น, อาคารบอยเลอร์, 
อาคารพักอาศัยชั้นเดียวและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 86.0 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ให้บริษัทอ่ืนที่ไมเ่กี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ ในอัตราปีละ 1.02 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 14 ปี เริ่ม
วันที่ 3 มกราคม 2560 หมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2574) 

ที่ดิน และอาคาร เนื้อที่ 59 ไร่ 1 งาน 9.7 ตารางวา และอาคารส านักงานชั้นเดียวและสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ให้บริษัทอ่ืนที่ไมเ่กี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ 
ในอัตราปีละ 5.83 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 6 ปี เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดอายุวันที่ 20 พฤษภาคม 
2569 และสัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563 หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2568)  

ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า เป็นอาคารโรงงาน พร้อมส านักงานและที่พักอาศัย 2 ชั้น อาคารบ้านพัก
คนงานชั้นเดียว และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนเนื้อที่ 83 ไร่ 3 งาน 32.1 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ให้
บริษัทอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่ ในอัตราปีละ 1.2 ล้านบาท (สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี เริ่มวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีรวม 292.16 ล้านบาท 
อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงิน  

ที่ดิน ให้เช่า เนื้อที่ 2,050 ไร่ 48 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย คือ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ มี
มูลค่าทางบัญชี 338.27 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงินบางส่วน 
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ที่ดิน อาคารโรงงาน ให้เช่า มีจ านวนอาคาร 8 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืน บนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 
48 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย คือ บจก.ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ มีมูลค่าทางบัญชีรวม 
174.30 ล้านบาทให้บริษัทอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งเช่าอยู่บางส่วน ในอัตราปีละ 6 ล้านบาท (สัญญาเช่ามี
อายุ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ไม่มีภาระติดจ านองกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดังกล่าว มีมูลค่าทางบัญชีรวม 804 .73 
ล้านบาท (เป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเม่ือวันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2563 ใช้เป็นราคาขายได้) 

 

 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยเป็น
การลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและก าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ 

 

 
 

(1) กลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะท าการประเมินราคายุติธรรมใหม่ทุก 5 ปี (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท า
การประเมินใหม่ทุกปี) 

(2) บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้กลุ่มบริษัท 
ในปี 2563 และ 2562 คือ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency For Real Estate 

Affairs) บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ (First Star Consultant Co., Ltd) และบจก.สยามอิมพีเรียล แอฟเพรส
ซัล (Siam imperial appraisal Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ส านักงานฯให้การยอมรับ 

(3) วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้ทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน 
อาคาร โรงงาน และเครื่องจักรแสดงมูลค่ายุติธรรม 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
 

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

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท ์ +66 2033-2333 (30 คู่สาย), +66 2033-2310 ถึง 39 
โทรสาร +66 2033-2337-39 
  

โรงงาน 29 หมู่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง  กม.56-57  ต าบลหนองใหญ่  อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี 20190   

โทรศัพท ์ +66 3816 8529-34 
โทรสาร +66 3816 8529-34 ต่อ 105 
  

โรงงาน  35 หมู่ 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130  
โทรศัพท ์  +66 7649 6539 
โทรสาร 
หมายเหตุ 

+66 7649 6174 
ด าเนินกิจการถึงเดือน มิถุนายน 2563 ปัจจุบันให้ห้างหุ้นส่วนโอเรียนเท็คซ์เช่า 

  

โรงงาน  198 หมู่ 7 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110  
โทรศัพท ์ +66 5316 0720 
โทรสาร +66 5316 0730 
  

โรงงาน  124 หมู่ 11 บ้านคลองปอม ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250  
โทรศัพท ์ +66 7429 1171-3  
โทรสาร +66 7429 1175 

 

โรงงาน  293/2 หมู่ 1 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศัพท ์ +66 7735 5339 
โทรสาร +66 7735 5769  
โรงงาน 44/5 หมู่ 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ่ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท ์ +66 3863 4105  
โทรสาร +66 3863 4106 
  

โรงงาน 19/52 หมู่ 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท ์ +66 740-6386 
  

โรงงาน 680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (ให้เช่าโรงงาน) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและสกิมบล็อก 
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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 
โทรศัพท ์ +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 อาคารบางนาธานี เลขที่ 1/7 ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้      

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์ +66 2398-7288,398-7188-9 โทรสาร +66 2398-7187 
โรงงาน 59/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

21140 
โทรศัพท ์ +66 3863 7559  
โทรสาร +66 3863 7560    
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเส้นด้ายยางยืด 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 308,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 322,200,000 หุ้น  
ทุนจดทะเบียน   322.2 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ   322.2 ล้านบาท 
  

 3. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ากัด 
ส านักงาน 121/316 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
โทรศัพท ์ +66 53793-456  โทรสาร +66 053793-462 
สวนยางพารา ตั้งอยู่ที่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และ ชัยนาท  
ประเภทธุรกิจ ปลูกสวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 179,999,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท   
ทุนเรียกช าระ 180 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
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จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท ์
โทรสาร 

+66 2033-2333 (30 คู่สาย), +66 2033-2310 ถึง 39, +66 2751-7015 
+66 2751-7015 

ที่ตั้งสวนยางพารา 127 หมู่ 8 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
โทรศัพท ์ +66 81916-5834 
ประเภทธุรกิจ ปลูกสวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 5,530,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของหุ้นสามัญ 5,530,000 หุ้น  
ทุนจดทะเบียน 55.3 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 55.3 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 
โทรศัพท ์ +66 2033-2333 (30 คู่สาย), +66 2033-2310 ถึง 39 
โทรสาร   +66 2033-2307-9 
ประเภทธุรกิจ ซื้อขายยางแท่งสกิม ยางอ่ืนๆ 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 49,999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น 
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     
โทรศัพท ์ +66 2010-2393-4  โทรสาร +66 3898-9552 
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. 
โทรศัพท ์ 951-700942 โทรสาร 951-644733 
ที่ตั้งสวนยางพารา 62/1 Kyae Kyay Taing Pyin Field, Kyae Village Track, Palaw Township,  

Myeik District, Thanintharyi Region, Myanmar.  
โทรศัพท์สวนยาง 959-49902048  
ประเภทธุรกิจ: สวนยางพารา 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 64  คิดเป็นเงิน  68,910,000 บาท  
ทุนจดทะเบียน 107.67 ล้านบาท 
ทุนเรียกช าระ 107.67 ล้านบาท 
หมายเหตุ หยุดการผลิตชั่วคราว 
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 (3) บุคคลอ้างอิงอ่ืน 
 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท ์ +66 2009-9385 โทรสาร +66 2009-9476 
  

 2. ผู้สอบบัญช ี
ชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ส านักงาน ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์ +66 2677-2000 โทรสาร +66 2677-2222 
ชื่อผู้สอบบัญชี   1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3565 และ/หรือ 

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

 

 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 681.48 ล้ำนบำท ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 681.48 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 
681,479,688 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 

   

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด (วันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563) 
- กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก  
 

อันดับ รายชื่อ  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 กลุ่มคณุวรเทพ วงศำสุทธิกุล 154,607,741 22.69% 
2 กลุ่มคณุไพบูลย์ วรประทีป 108,920,126 15.98% 
3 กลุ่มคณุปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย  34,936,179 5.13% 
4 นำย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 19,993,100 2.93% 
5 นำง ลำมิปำโกร์ ศรีครุุวำฬ 18,470,400 2.71% 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 11,702,920 1.72% 
7 นำง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ ์ 9,600,000 1.41% 
8 นำย ขรินทร์วิชญ์  วงษ์เจริญ 7,262,000 1.07% 
9 นำง ฤดี  ขันแก้ว 5,000,000 0.73% 
10 นำย อนันต์  อัครพุทธิพร 4,100,000 0.60% 

 

รวม 374,592,466 54.97% 
 

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร   
 

อันดับ รายชื่อ  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 กลุ่มคณุวรเทพ วงศำสุทธิกุล 154,607,741 22.69% 
2 กลุ่มคณุไพบูลย์ วรประทีป 108,920,126 15.98% 
  รวม 263,527,867 38.67% 

 

      บริษัทมีนโยบำยงดกำรจ่ำยเงินปันผล 
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 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
  

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
1. นำยวรเทพ วงศำสุทธิกุล  ประธำน  กรรมกำร ประธำน 
2. นำยไพบูลย์ วรประทีป  รองประธำน  กรรมกำร  
3. นำงสชุำดำ โสตถิภำพกุล  กรรมกำร  ประธำน  
4. นำยยรรยง ถำวโรฤทธิ ์ กรรมกำรอิสระ ประธำน   
5. นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร  กรรมกำร 
6. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร    
7. นำยภัทรพล วงศำสุทธิกลุ   กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   กรรมกำร   
8. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธกิุล กรรมกำร    
9. นำยประวทิย์ วรประทปี  กรรมกำร  กรรมกำร  
10. นำยพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชยั  กรรมกำร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 (จ านวนครั้งที่เข้าประชุม
ในช่วงท่ีเป็นกรรมการ) 
 

 
รายชื่อกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

ประชุม 
กรรมการ
บริษัท 

(8 ครั้ง) 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(5 ครั้ง) 

ประชุม
กรรมการ 

บริหารความ
เสี่ยง 

(4 ครั้ง) 

ประชุม
กรรมการ 
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(1 ครั้ง) 

1. นำยวรเทพ วงศำสุทธกิุล - ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ประธำนกรรมกำร 
 ก ำหนดค่ำตอบแทน 

8/8 - 4/4 1/1 

2. นำยไพบูลย ์วรประทปี - รองประธำนกรรมกำรบริษัท  
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8/8 - 4/4 - 

3. นำงสุชำดำ โสตถภิำพกุล  - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ควำมเส่ียง 

8/8 - 4/4 - 

4. นำยยรรยง ถำวโรฤทธ ์ - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 5/5 - - 

5. นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

8/8 5/5 - 1/1 

6. ดร.สมภพ ระงับทุกข ์ - กรรมกำรอิสระ   
- กรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 5/5 - - 

7. นำยภัทรพล วงศำสุทธกิุล - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

8/8 - 4/4 - 

8. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 

8/8 - - 1/1 

9. นำยประวิทย ์วรประทีป - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 

8/8 - 4/4 - 

10. นำยพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย - กรรมกำรบริษัท 3/8 - - - 
 

     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้ 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นำยวรเทพ วงศำสุทธิกุล ประธำนกรรมกำรบริษัท  
2. นำยไพบูลย์ วรประทีป รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3. นำยภัทรพล วงศำสุทธิกลุ กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
4. นำยวันชัย ศรีหิรัญรัศมี  ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรฝำ่ยปฏิบัติกำร  
5. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธกิุล กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรสำยวำงแผนและบริหำรทรัพยำกร  
6. นำยประวทิย์ วรประทปี กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรสำยตรวจสอบภำยในและก ำกับกิจกำร 
7. นำยสุวำสิทธิ์ ดวีำน  กรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรตลำดและขำย  
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 บริษัทฯ มีนำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล ต ำแหน่ง  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรสำย
วำงแผนและบริหำรทรัพยำกร เป็น เลขำนุกำรบริษัท 
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 (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้นประจ ำปี 2563 จ ำนวน 8,000,000 บำทต่อปี ในปี 2563 ค่ำตอบแทนกรรมกำรเกิดขึ้นจริง
มีจ ำนวนเงิน 3,852,000 บำท 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 

1. นำยวรเทพ  วงศำสุทธิกุล - ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ประธำนกรรมกำรก ำหนด 
  ค่ำตอบแทน 

380,000 - 40,000 10,000 430,000 

2. นำยไพบูลย ์ วรประทีป - รองประธำนกรรมกำรบริษัท   
- รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

340,000 - 40,000 - 380,000 
 

3. นำงสุชำดำ โสตถภิำพกุล  - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  ควำมเส่ียง 

340,000 - 52,000 - 392,000 

4. นำยยรรยง ถำวโรฤทธ ์ - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

340,000 90,000 - - 430,000 

5. นำยสุรพล  ขวัญใจธัญญำ - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

340,000 70,000 - 10,000 420,000 

6. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์ - กรรมกำรอิสระ     
- กรรมกำรตรวจสอบ 

340,000 70,000 - - 410,000 

7. นำยภัทรพล  วงศำสุทธิกุล - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

340,000 - 40,000 - 380,000 

8. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้จัดกำรสำยวำงแผน 
  และบริหำรทรัพยำกร 

340,000 - - - 340,000 

9. นำยประวิทย ์ วรประทีป - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้จัดกำรสำยตรวจ 
  สอบภำยในและก ำกับกิจกำร 

340,000 - 40,000 - 380,000 

10. นำยพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย  - กรรมกำรบริษัท 290,000 - - - 290,000 

รวม 3,390,000 230,000 212,000 20,000 3,852,000 

 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่ำพำหนะ ในปี 2563 ค่ำตอบแทน

ผู้บริหำร ซึ่งรับจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงินรวม 28 ล้ำนบำท  
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(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร - ไม่มี -  
 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผู้บริหำร ได้แก่ เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยง

ชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตรำร้อยละ 3 และ 5 ตำมอำยุงำนพนักงำน (ระบุในระเบียบบริษัทฯ) 
ของเงินเดือน ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับ
ผู้บริหำร 4 รำย จ ำนวนเงิน 746,859 บำท 

 

บริษัทฯ (ส ำนักงำนใหญ่) มีผู้บริหำรและพนักงำนจ ำนวน 98 คน และฝ่ำยโรงงำนมีพนักงำนจ ำนวน 
571 คน ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์รวมของบุคลำกรในปี 2563 มีจ ำนวน 168 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่ำแรงรำยวัน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส และอ่ืนๆ   

นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือประโยชน์แก่พนักงำนและบริษัทร่วมกัน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ด ำเนินกำรภำยใต้ปรัชญำในกำรด ำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยมของบริษัทฯอย่ำงแนบแน่น 
2. ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำต่อควำมเจริญเติบโตยั่งยืนของบริษัทฯ 
3. มุ่งสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ศักยภำพและทัศนคติที่ดีเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระดับ

ต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมจ ำเป็นของบริษัทฯ รวมทั้งปลูกฝังจิตส ำนึกและทัศนคติใน
ค่ำนิยมของควำมเป็น “ไทยเท็คซ”์ อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

5. เสริมสร้ำงควำมพึงพอใจของพนักงำนโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร  กำรบริหำร
ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพอย่ำงมีเหตุผลและเป็นธรรม 

6. ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนและพนักงำนกับบริษัทฯเพ่ือควำมผำสุก
ของพนักงำนและบริษัทฯ ร่วมกันตลอดไป 
นโยบำยกำรแรงงำนสัมพันธ์ 
ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรแรงงำนสัมพันธ์เป็น

กรณีๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ยึดถือแนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรและของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
2. ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของพนักงำนภำยใต้กฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆเพ่ือควำมสงบเรียบร้อย

ของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบ้ำนเมือง 
3. ส่งเสริมกำรมีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำน และพนักงำนกับบริษัทบนพ้ืนฐำนของ

บรรยำกำศแห่งควำมเข้ำใจที่ดีและเอ้ืออำทรต่อกันอย่ำงมีเหตุผล 
4. ส่งเสริมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงำนและบริษัท ทั้งในด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อมกำรมี

กิจกรรมร่วมทำงสังคม ทำงศำสนำและกับชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

บริษัทถือบุคลำกรของบริษัทเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญและมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จของบริษัท จึง
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงำนมีควำมรู้  ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกำร
ท ำงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยหรือรับผิดชอบอย่ำงมีศักยภำพสูงสุด ด้วยกำรพัฒนำพนักงำนทั้งด้ำนควำมรู้ 
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ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรต่ำงๆ ของภำรกิจงำนรวมทั้งกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงำน บริษัทและคู่ค้ำในกำรปฏิบัติงำน 

ในปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนโดยกำร
จัดฝึกอบรมภำยในบริษัท และส่งไปอบรมภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมของบุคลำกร
ตำมหน่วยงำน และระดับชั้นครอบคลุมทุกสำยงำน  

1. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน: บริษัทจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยงำนหลัก และ
สำยงำนสนับสนุนโดยเฉพำะสำยงำนหลักได้จัดหลักสูตรกำรอบรมควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือให้มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนแต่ละด้ำนเพ่ือเป็นกำรทบทวน
และเสริมทักษะเฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้มีกำรทบทวนตัวชี้วัดผลงำนหลักเป็นประจ ำ
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท 

2. กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน: โดยแนวคิดที่เชื่อว่ำทุกคนมีศักยภำพในตัวที่สำมำรถน ำออกมำ
ใช้ได้โดยไม่มีขีดจ ำกัด หำกได้รับกำรสนับสนุนและโอกำสบริษัทได้เปิดโอกำสในกำรแสดงออกซึ่งศักยภำพของ
พนักงำนโดยผ่ำนกิจกรรมคุณภำพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ 

3. กำรรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพไว้กับบริษัท : บริษัทมีกำรดูแลพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและมี
ศักยภำพสูงในกำรท ำงำน ให้โอกำสในกำรก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ยังได้จัดให้มีกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป และนอกจำกนี้ยังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงำน โดย
กำรน ำตัวชี้วัดผลงำนหลัก (KPIs) มำใช้ประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรมวัดได้ร่วมกับปัจจัยด้ำนควำมสำมำรถและ
พฤติกรรมกำรท ำงำนของพนักงำน(Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในกำรรักษำคนดีมีควำมสำมำรถ และ
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนอีกด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงำนมีคุณลักษณะหลัก 
(Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค ์ได้แก่ 

 กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 กำรมุ่งเน้นจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 กำรให้บริกำรลูกค้ำ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ 
 กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพ่ือกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรชี้วัดผลส ำเร็จ และกำรก ำหนดแผนงำนให้

บรรลุเป้ำหมำย 
4. กำรก ำหนดแผนในกำรทดแทนต ำแหน่งงำน (Succession Plan): บริษัทเน้นกำรสรรหำภำยใน

มำกกว่ำกำรสรรหำจำกภำยนอก โดยเฉพำะต ำแหน่งงำนในสำยงำนหลัก โดยผ่ำนกระบวนกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance) และศักยภำพ 
(Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นตำมต ำแหน่งงำน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทมีกำรจัดโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรอย่ำงมีระบบ แบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำม
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ประจ ำแต่ละหน่วยงำน บริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน น ำไปสู่
ควำมเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำวโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

 

 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น 
1. บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (เซี่ยงไฮ้) 100.00 % 
2. บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ำกัด  99.99 % 
3. บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อำร์ จ ำกัด  99.99 % 
4. บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน)   99.99 % 
5. บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด  56.16 % 
6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited  64.00 % 

 

  1. บริษัท วังสมบูรณ์ จ ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.43 % 
บริษัทได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ เข้ำไปก ำกับดูแลบริหำรในแต่ละ

บริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีกำรประชุมร่วมกัน เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรเป็น
ระยะ ดังนี้ 

1. กรรมกำรบริหำรจะประชุมร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 
2.  กรรมกำรบริหำร และผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน ฝ่ำยกำรตลำดและขำย ฝ่ำยกำรเงิน ประชุมร่วมกัน

ทำง Video Conference ทุกเช้ำวันจันทร์ 
 

บริษัทก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร โดยมีโครงสร้ำงกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้ วย
คณะกรรมกำรจ ำนวน 5 คณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท   จ ำนวน 10 ท่ำน 
2. คณะกรรมกำรบริหำร   จ ำนวน 5  ท่ำน 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  จ ำนวน 3  ท่ำน 
4. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน จ ำนวน 2  ท่ำน 
5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 6  ท่ำน 
 

 
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีประสบกำรณ์

สูงมำเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และกรรมกำรผู้จัดกำร ประกอบด้วย 
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1. นำยภัทรพล  วงศำสุทธิกุล  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/รักษำกำรกรรมกำรสำยผลิต 
2. นำยประวิทย์  วรประทีป  กรรมกำรผู้จัดกำรสำยตรวจสอบภำยใน- 

และก ำกับกิจกำร 
3. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล กรรมกำรผู้จัดกำรสำยวำงแผนและบริหำรทรัพยำกร 

 

นอกจำกนั้นบริษัทยังได้แต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูงอีกจ ำนวน 2 ต ำแหน่ง เพ่ือแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

1. นำยวันชัย ศรีหิรัญรัศมี   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร  
รับผิดชอบสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

2. นำยสุวำสิทธิ์ ดีวำน      กรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำรตลำดและขำย 
รับผิดชอบสำยงำนกำรตลำดและกำรขำย 

 

พระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชนจ ำกัด พ. ศ. 2535 หมวด 6 ว่ำด้วยคณะกรรมกำร มำตรำ 67-97
มำตรำ  ได้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรคุณสมบัติกำรเลือกตั้งกำรประชุมกำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรได้ก ำหนด
อ ำนำจและหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 77 เพ่ือบริหำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมำตรำ 85 ได้ก ำหนดหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  กรรมกำรต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
      นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและยังก ำหนดข้อห้ำมกำรปฏิบัติ รวมจนถึงควำม
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเกิดขึ้นแก่บริษัทด้วย มี คณะกรรมกำรบริษัท 10 ท่ำน : 
 

 1. นำยวรเทพ วงศำสุทธิกุล  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 2. นำยไพบูลย์ วรประทีป รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
 3. นำยยรรยง ถำวโรฤทธิ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 4. นำงสุชำดำ โสตถิภำพกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง 
 5. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ กรรมกำรอิสระ 
 6. นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ กรรมกำรอิสระ 
 7. นำยภัทรพล วงศำสุทธิกุล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 8. นำยประวิทย์ วรประทีป  กรรมกำร 
 9. นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล กรรมกำร และเลขำนุกำรบริษัท 
10. นำยพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมกำร 

 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้สอดคล้องตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
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3. ประสำนงำนระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับฝ่ำยบริหำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
บริษัทกับผู้บริหำร 

4. ก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรจัดหำ ขำย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อบริษัท 

5. ร่วมประชุมคณะกรรมกำรแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลในกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทโดยผู้ถือหุ้น 

6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำย 

7. มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และบทบัญญัติของ
กฎหมำย 

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร 
1. เรื่องท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ำเกินกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ล้ำนบำทหรือ 3% ของ NTA 

แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 
3. กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ส ำคัญที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 50% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ำเกินกว่ำหรือเท่ำกับ 100 ล้ำน

บำทหรือ 3 % ของ NTA แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
หมำยเหตุ: NTA ( มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน-ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ำมี) 
 

    คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรขึ้นมำ 1 ชุด ซึ่งมำจำกกรรมกำรบริษัท ในปี 2563 
คณะกรรมกำรบริหำรมี 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยวรเทพ       วงศำสุทธิกุล 
2. นำยไพบูลย์      วรประทีป 
3. นำยภัทรพล วงศำสุทธิกุล 
4. นำยประวิทย์     วรประทีป 
5. นำงสำวฉลองขวัญ  วงศำสุทธิกุล 

      บริษัทได้จัดท ำระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำนและอ ำนำจด ำเนินกำรไว้เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ด้วย ดังนี้ 
 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. พิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย แผนงำนและกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำย

จัดกำรเสนอ ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบในที่ประชุมครำวถัดไป 
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2. ให้ผู้บริหำรงำนฝ่ำยต่ำงๆ ที่รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำนในกิจกำรต่ำงๆ รำยงำนผลงำนให้
คณะกรรมกำรบริหำรทรำบทุกเดือน 

3. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมระเบียบบริษัทที่ก ำหนดไว้ 
4. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณประจ ำปี หรือที่คณะกรรมกำรบริษัทได้

อนุมัติไว้ในงบประมำณประจ ำปี หรือที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้ในหลักกำรแล้ว 
5. อนุมัติในหลักกำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจกำรอ่ืนและ

ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมครำวถัดไป 
6. อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมในเช็คหรือเอกสำรสั่งจ่ำยเงินของบริษัท 
7. เป็นคณะที่ปรึกษำฝ่ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรเงิน กำร

บริหำรบุคคลและด้ำนกำรปฏิบัติกำรอ่ืนๆ 
8. อนุมัติกำรแต่งตั้งโยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำน 
9. ด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

 
    คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรผู้
ทรง คุณวุฒิด้ำนบัญชีและกำรเงินอีกไม่น้อยกว่ำ 1 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยยรรยง  ถำวโรฤทธิ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสมภพ  ระงับทุกข ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสุรพล  ขวัญใจธัญญำ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรสำยตรวจสอบภำยในและก ำกับกิจกำรเป็นเลขำนุกำร  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter ) เสนอคณะกรรมกำร
บริษัท เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูล

อย่ำงเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำร

ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทำนให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่ำง

เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
4. สอบถำมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5. พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท 
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6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้มั่นใจว่ำ สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

7. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในในระดับนโยบำย และกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบัตร ควำมเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและ
แผนกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

8. พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงร่วมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และให้ควำมเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงำนฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งพิจำรณำโดยผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท 

9. พิจำรณำและสอบถำมผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของทำงผู้สอบบัญชี และฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในรวมทั้งติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำ ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินกำรต่อข้อเสนอแนะดังกล่ำวอย่ำง
เพียงพอ มีประสิทธิภำพ และภำยในเวลำที่เหมำะสม 

10. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน 
หรือน ำเสนอข้อมูล หรือจัดส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็น  

11. ในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอก หรือ
ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ตำมระเบียบของบริษัทฯ 

12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครั้ง หรือตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือ 
ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ 

13. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และควำมเห็นของคณะกรรม 
กำรตรวจสอบในด้ำนต่ำงๆ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

14. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้บรรลุตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรบริษัท 
2 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยวรเทพ วงศำสุทธิกุล ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสุรพล ขวัญใจธัญญำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

โดยมี นำงสำวฉลองขวัญ วงศำสุทธิกุล เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เป็นเลขำนุกำร 
 

 



 

 

52 

รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน  รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืนที่ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และส่งนโยบำยดังกล่ำวให้หน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้เมื่อ
ทวงถำม 

3. ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือพิจำรณำปรับ
ผลตอบแทนประจ ำปีโดยจะต้องค ำนึงถึงหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องรวมถึง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมมูลค่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำ
ประเมินผลด้วย 

4. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย 
 

     คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยคัดเลือกจำกกรรมกำรบริษัท 3 ท่ำน 
และผู้บริหำรอีก 3 ท่ำนเป็นกรรมกำร รวมทั้งหมด 6 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยวรเทพ วงศำสุทธิกุล 
2. นำยไพบูลย์ วรประทีป 
3. นำงสุชำดำ โสตถิภำพกุล 
4. นำยประวิทย์ วรประทีป 
5. นำยภัทรพล วงศำสุทธิกุล 
6. นำยวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 

 โดยมี นำยวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร เป็นเลขำนุกำร 
      คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีภำรกิจหลักในกำรจัดตั้งขอบเขตระบบงำนเพ่ือใช้ในกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรจัดเตรียมกลยุทธ์กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือน ำเสนอต่อ Management Committee รวมถึงกำรปรับปรุงส่งเสริม
เครื่องมือต่ำงๆ ที่จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้ดีขึ้น 
 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำงำนแยกเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริหำรเพ่ือพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง
ประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตควำมเสี่ยงจำกตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำ และควำม
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจเป็นต้น 
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2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดย สำมำรถประเมิน  ติดตำม และดูแล
ปริมำณควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

3. ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนด 

4. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมี
ประสิทธิภำพของระบบ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
 

 

 บริษัทมีวิธีกำรสรรหำกรรมกำรและแต่งตั้งกรรมกำร แล้วผู้บริหำรระดับสูง 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 จ ำนวนกรรมกำรบริษัทขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งแล้วแต่ควำมเหมำะสมในกำรบริหำรงำน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน ตำมกฎหมำยมหำชน 
 วิธีที่ 2 คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นคณะกรรมกำรสรรหำ (Nominating Committee) กำรสรรหำ
บุคคลที่มีประสบกำรณ์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประวัติตรงตำมกฎหมำยมหำชนทดแทนกรรมกำรบริษัทที่
ออกไปตำมวำระหรือลำออกด้วยเหตุผลอ่ืน หรือเพ่ิมขึ้น ลดลง ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจที่ขยำยหรือลด
ขนำดธุรกิจแล้วน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 
 

บริษัทมีกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงมีระบบดังนี้ 
1. บริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไปเป็นกรรมกำรบริษัท เจ้ำหน้ำที่บริหำรในบริษัทย่อย

แต่ละแห่ง เพื่อก ำหนดนโยบำยควบคุมและมีอ ำนำจบริหำรซึ่งจะต้องรำยงำนพร้อมร่วมประชุมกับ
กรรมกำรบริหำรของบริษัทใหญ่อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกบริษัท ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ระดับอ่ืนจะมีกำรประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ 

2. ผลกำรด ำเนินงำน บริษัทย่อยจะส่งงบกำรเงินทุกๆเดือน เพ่ือท ำงบกำรเงินรวมทุกเดือนกับบริษัท
ใหญ่เพ่ือติดตำม วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละเดือนของบริษัทย่อย 

3. ทุกๆเดือน งบกำรเงินหลังจำกรวมกับบริษัทใหญ่แล้ว จะน ำส่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท
เพ่ือวิเครำะห์ตรวจสอบรำยกำนต่ำงๆประเด็นต่ำงๆเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลฐำนะกำรเงินมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันหรือไม่ เป็นต้น เพ่ือรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ทันเหตุกำรณ์ต่อไป 

4. กรรมกำรในบริษัทย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทเข้ำไปบริหำรควบคุมและดูแล จะไม่มีอ ำนำจใน
กำรลดทุน เพิ่มทุน ยุบหรือขยำยกิจกำร ก่อนที่จะได้รับอนุญำตหรืออนุมัติจำกคณะกรรม 
กำรบริษัทใหญ่ก่อน 

5. บริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในกำรบริหำรจัดกำรในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษร ต้องเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรเท่ำนั้น 
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     บริษัทห้ำมไม่ให้ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในเปิดเผยข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง 
 

    บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) 
สอบบัญชีงบกำรเงินปี 2563 โดยมีค่ำธรรมเนียมสอบบัญชี ดังนี้ 
 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)  
                     หน่วย : บำท 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บมจ.ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

3,000,000 

2 บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

1,350,000 

3 บจก.ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

690,000 

4 บจก. ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อำร์ 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

190,000 

5 บจก.สวนยำงวังสมบูรณ์ 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

100,000 

6 บมจ. เลเท็กซ ์ซิสเท็มส์ 
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

1,600,00 

7 
บจก. ไทยรับเบอร์ลำเท็คกรุ๊ป (เซี่ยงไฮ้)* 
 

นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ 
นำยยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
นำยบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

45,944 

รวม 6,975,944 
. 

 หมำยเหตุ *บจก.ไทยรับเบอร์ลำเท็คกรุ๊ป (เซี่ยงไฮ้) ZhouQin (10,000 RMB) 4.59 (อัตรำ
แลกเปลี่ยนหยวนจีนเป็นบำทไทย ส ำหรับวันที่ 31/12/2563) 
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 (2) ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) 

 

-ไม่มี- 
 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 
 บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีหลักกำรด ำเนินธุรกิจที่ต้องมีดุลยภำพระหว่ำงกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส ำคัญ บริษัทจึงบูรณำกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้มีกำรสร้ำงสมดุลทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ภำยใต้หลักจริยธรรมกำร
ก ำกับดูแลที่ดี เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน ด้วยเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่จะเป็น
ผู้ประกอบกำรในกำรจัดหำน้ ำยำงข้น  ดังนั้นบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่ลดกำรก่อ
มลภำวะในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหำมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจเท่ำนั้น 
หำกแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เข้ำร่วม
ประชุมกับบริษัทอ่ืนๆ ในเรื่อง CSR เพ่ือหำแนวทำงร่วมกันในกำรด ำเนินธุรกิจ  
 บริษัทมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ  และ
สะท้อนออกมำในกำรด ำเนินงำน ที่เรียกกันว่ำ CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพ่ือสังคม" คือ กำรด ำเนินควำม
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนกำรท ำงำนหลักของกิจกำร หรือเป็นกำรท ำธุรกิจที่หำก ำไรอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ เช่น กำรป้องกันหรือก ำจัดมลพิษในกระบวนกำรผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน กำรผลิต
สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน กำรชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ลูกค้ำที่เกิดจำกควำมผิดพลำด
และควำมบกพร่องของพนักงำน ซึ่งกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบเหล่ำนี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลำท ำงำนปกติ 
ของกิจกำร  
 ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน) และกลุ่มบริษัท
ในเครือ  มีควำมตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแสดงควำมรับผิดชอบ  สนับสนุน ช่วยเหลือ ควำมเป็นอยู่ของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่บริษัทเข้ำไปใช้พ้ืนที่หรือพ้ืนที่บริษัทตั้งอยู่ เพ่ือใช้ด ำเนินธุรกิจ โดยกำรสนับสนุนกิจกำรด้ำน
สำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำกำร   ในกำรช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ผู้ประสพภัย 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำงศำสนำ  รวมทั้งสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชน  ในฐำนะองค์กรเอกชนที่มี
ควำมตั้งใจจะให้ชุมชนสังคมรอบข้ำงเรำเป็นชุมชนสังคมแห่งควำมสุข ด้วยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ควำมสุขร่วมกันโดยโครงกำรส่งเสริมดังนี้ 
 

โครงกำร “ยำงไทยแก้จน สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมสดใส” เป็นโครงกำรที่บริษัทเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญที่โรงเรียนจะมีรำยได้เป็นของตัวเองและสำมำรถน ำไปพัฒนำปรับปรุง คุณภำพชีวิต กำรศึกษำ 
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ กำรด ำเนินกำรโดยให้โรงเรียนหำ
พ้ืนที่ปลูกยำงพำรำไม่เกินโรงเรียนละ 20 ไร่ ซึ่งจะเป็นที่ของโรงเรียนหรือพ้ืนที่ชุมชนมอบให้ก็ได้  โดยบริษัทจะ
เข้ำไปด ำเนินกำรปลูกยำงพำรำให้ และดูแลรักษำตำมกระบวนกำรของกำรปลูกยำงพำรำ เป็นระยะเวลำไม่
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น้อยกว่ำ 6 ปี หรือจนกรีดยำงพำรำได้ผลผลิต  บริษัทเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตลอดระยะเวลำดังกล่ำว  
โดยร่วมกับทำงโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดูแล  ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตดังกล่ำว  ส่วนรำยได้หรือเงินจำก
กำรขำยผลผลิตเป็นของโรงเรียน  ซึ่งทำงโรงเรียนและชุมชนไปดูแลเงินดังกล่ำวกันเองตำมควำมเหมำะสม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของชุมชนแบบถำวร 
2. ช่วยให้โรงเรียนมีรำยได้ประจ ำและระยะยำว สำมำรถน ำไปพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ได้ โดยไม่ต้อง

รองบประมำณของรัฐ 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรปลูกและดูแลสวนยำงพำรำครบวงจร ให้กับครู อำจำรย์ นักเรียน 

และคนในชุมชนใกล้โรงเรียน 
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้กับท้องถิ่น ลดภำวะโลกร้อน 
5. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียน ครูอำจำรย์ ชุมชนซึ่งมีรำยได้ในระยะยำวเป็นของตนเอง

อย่ำงถำวร 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
- -   6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2552 หรือ จนยำงพำรำกรีดได้ และดูแลต่อเนื่อง 
ผู้ร่วมโครงกำร 

- บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ปจ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ 
- โรงเรียนที่ร่วมโครงกำร โดยครู และ นักเรียน 
- ชุมชนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 
- หน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ 

สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
1. โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว ที่ตั้งหมู่ที่ 1 บ้ำนแม่ลัว ต.ท่ำข้ำวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงรำย พ้ืนที่ปลูก

ยำงพำรำ 10 ไร่  
2. โรงเรียนบ้ำนแม่แพง ที่ตั้งหมู่ที่ 5 ถ.บ้ำนเด่น-ท่ำข้ำวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงรำย พ้ืนที่ปลูก

ยำงพำรำ 20 ไร่  
3. โรงเรียนบ้ำนทับกุมำรทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้ำนทับกุมำรทอง ต.ข้ำวเปลือก อ.แม่จัน จ. 

เชียงรำย พ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ 20 ไร่   
4. โรงเรียนบ้ำนแม่ลำกเนินทอง ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ต.ท่ำข้ำวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงรำย พ้ืนที่ปลูก

ยำงพำรำ 6 ไร่   
ผลกำรด ำเนินกำร 

1. โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว  เริ่มด ำเนินกำรปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
2. โรงเรียนบ้ำนแม่แพง   เริ่มด ำเนินกำรปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
3. โรงเรียนบ้ำนทับกุมำรทอง  เริ่มด ำเนินกำรปี 2552 ถึงปัจจุบัน 
4. โรงเรียนบ้ำนแม่ลำกเนินทอง เริ่มด ำเนินกำรปี 2552 ถึงปัจจุบัน 

 

  บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นควำมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนในสังคม
เช่นกัน บริษัทได้พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญในสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเสมอโดยให้ควำมส ำคัญควบคู่กับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทจึงได้ด ำเนินโครงกำรนี้ จำกเงินที่บริษัทฯ ต้องน ำส่งเงินสมทบให้กับทำงรำชกำรตำมกฎหมำย



 

 

57 

รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ก ำหนด เปลี่ยนมำเป็น “โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ปี 2563  มำตรำ 35 แทน เพ่ือให้
คนพิกำรได้รับควำมช่วยเหลือ โดยตรงจำกบริษัทและน ำเงินไปใช้ประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว โดยไม่เป็นภำระของสังคมอีกต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
2. เป็นกำรส่งเสริมคนพิกำรให้มีงำนท ำมำหำเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ไม่เป็นภำระของสังคม 
3. เพ่ือให้เงินส่วนนี้จะถึงมือคนพิกำรโดยตรง เป็นกำรช่วยเหลือที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ

ผู้รับไม่ต้องผ่ำนหน่วยงำนกลำง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ (คนพิกำร) 
4. เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือสังคมแทนรัฐอีกทำงหนึ่ง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- มกรำคม - ธันวำคม 2563 

ผู้ร่วมโครงกำร 
- บริษัทฯและบริษัทในเครือ 
- ผู้พิกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกโครงกำร 
- มูลนิธินวัตกรรมทำงสังคม 

วิธีกำรมอบเงิน ให้ควำมช่วยเหลือ (ระยะเวลำช่วยเหลือ 1 ปี) 
 บริษัทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรตำมกฎหมำย โดยทำงมูลนิธินวัตกรรม
ทำงสังคม เป็นผู้ประสำนงำนและเป็นผู้คัดเลือกคนพิกำรเข้ำรับเงินช่วยเหลือดังกล่ำว จ ำนวน 4 คนๆ ละ 
112,420 บำทรวมเป็นเงิน 449,680 บำท ซึ่งบริษัทจะมอบเงินดังกล่ำวให้กับคนพิกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
โดยตรง 
 

   
บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำน

ร่ำงกำยและจิตใจแก่เด็กและเยำวชนให้กับชุมชนรอบข้ำงทุกปี โดยในปี 2563 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและสร้ำง
สนำมเด็กเล่นให้แก่เด็กและเยำวชนโรงเรียนบ้ำนวังหวำย จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 
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11.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทกำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องด้วยตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไก
ส ำคัญที่จะท ำให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล กำรใช้
ทรัพยำกรและกำรดูแลทรัพย์สิน กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ำงๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน รวมทั้ง
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่  โดยก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจด ำเนินกำร ตำมสำยกำร
บังคับบัญชำที่ชัดเจนในกำรถ่วงดุลอ ำนำจ และกำรควบคุมภำยในอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

รวมทั้งก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรัปชั่น และนโยบำยกำรรับแจ้งเบำะแสเรื่อง
ร้องเรียน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงำนทุกคนมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมและบทลงโทษอย่ำงชัดเจน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุก
ระบบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจมีควำม
คล่องตัว และเป็นระบบโดยพิจำรณำถึงขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมทั้งระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้ระบบ
กำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ มีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรดูแลให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กำรดูแลมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรดูแลรักษำและกำรใช้
ทรัพย์สิน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และ
ถ่วงดุล โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีควำมเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง และระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร ในกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยน ำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรก ำกับดูแลให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลมำกท่ีสุด 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็น
ประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (กลต.) ตำม
กรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้ำงอิงจำก COSO (The Committee of 
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ฉบับ 2017 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 20 
หลักกำร ทั้งนี้ในป ี2563 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที ่1   กำรก ำกับดูแลกิจกำรและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 
 หลักกำรที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมกำรดูแลควำมเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight) 
 หลักกำรที่ 2 จัดตั้งโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน (Establishes Operating Structures) 
 หลักกำรที่ 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องกำร (Defines Desired Culture) 
 หลักกำรที่ 4 แสดงควำมมุ่งม่ันในค่ำนิยมหลัก (Demonstrates Commitment) 
 หลักกำรที่ 5 จูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ (Attracts, Develops, and Retains 

Capable Individuals) 
องค์ประกอบที ่2  กลยุทธ์และกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 
 หลักกำรที่ 6 วิเครำะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) 
 หลักกำรที่ 7 ระบุควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) 
 หลักกำรที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทำงเลือก (Evaluates Alternative Strategies) 
 หลักกำรที่ 9 ก ำหนดวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ (Formulates Business Objectives) 
องค์ประกอบที ่3 ผลกำรด ำเนินกำร (Performance) 
 หลักกำรที่ 10 ระบุควำมเสี่ยง (Identifies Risk) 
 หลักกำรที่ 11 ประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง (Assess Severity of Risk) 
 หลักกำรที่ 12 จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง (Prioritizes Risk)  
 หลักกำรที่ 13 ด ำเนินกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Implements Risk Responses) 
 หลักกำรที่ 14 พัฒนำกรอบควำมเสี่ยงในภำพรวม (Develops Portfolio View) 
องค์ประกอบที ่4 กำรทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision) 
 หลักกำรที่ 15 ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ (Assesses Substantial Change) 
 หลักกำรที่ 16 ทบทวนควำมเสี่ยงและผลกำรด ำเนินงำน (Reviews Risk and Performance) 
 หลักกำรที่ 17 มุ่งมั่นปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise 

Risk Management) 
องค์ประกอบที ่5 สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน (Information, Communication, and 

Reporting) 
 หลักกำรที่ 18 ยกระดับสำรสนเทศ (Leverages Information Systems) 
 หลักกำรที่ 19 สื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยง (Communicates Risk Information) 
 หลักกำรที่ 20 รำยงำนผลควำมเสี่ยง วัฒนธรรม และผลกำรด ำเนินกำร (Reports on Risk, Culture, 

and Performance) 
 

ประเภทกำรตรวจสอบที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบ กำรเงิน กำรบัญชี (Financial 
Audit) กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (Compliance Audit) กำรบริหำรงำน (Management Audit) กำร
ปฏิบัติกำร (Operational Audit) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Audit) กำรตรวจสอบ
ทุจริต (Fraud Audit) โครงกำร/สัญญำ/แผนงำน (Project/Contract Review) พิเศษ (Special Audit) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ผ่ำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นผู้
ตรวจสอบและตรวจติดตำมผล เพ่ือให้มั่นใจว่ำเรื่องที่ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบหรือสอบทำนได้รับกำร
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเหมำะสมทันท่วงที นอกจำกนี้ในส่วนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีและ
กำรเงินมีกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำทุกไตรมำส
และทุกปี ซึ่งผลกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และฝ่ำยตรวจสอบภำยในไม่พบประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ 
 
12. รายการระหว่างกัน  
 

ในปี 2563 บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยกำรมี
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรหรือผู้บริหำรบำงส่วนร่วมกัน รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยทำงกำรค้ำปกติ ดังนี้ 

 

ค าอธิบายตัวย่อ 
บริษัทจดทะเบียน 

 

 TRUBB = บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
    

บริษัทย่อย 
 

 LS = บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ำกัด (มหำชน) (TRUBB ถือหุ้น 56.16%) 
 TRLP = บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จ ำกัด (TRUBB ถือหุ้น 99.99%) 
 WFX = บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (TRUBB ถือหุ้น 99.99%) 
 SRIT = Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. (TRUBB ถือหุ้น 100%) 
    

บริษัทร่วม 
 

 WSB = บริษัท สวนยำงวังสมบูรณ์ จ ำกัด (TRLP ถือหุ้น 48.43%) 
    

บริษัทที่เก่ียวข้อง  

 SDR = บริษัท สวนยำงสอยดำว จ ำกัด 

 UBP = บริษัท ยูบิส พรีมำเทค จ ำกัด 
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(1) รำยกำรซื้อ-ขำยระหว่ำงกันที่เกี่ยวกับกำรค้ำปกติ 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

LS (TRUBB ถือหุ้นอยู่ 
56.16%) 

TRUBB ขำยน้ ำยำงข้น
ให้ LS เพื่อใช้ผลิตที่นอน
และหมอนยำงพำรำ 
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- LS ซื้อน้ ำยำงขน้จำก TRUBB เพรำะน้ ำยำง
ข้นได้คุณภำพ  

- TRUBB คิดรำคำเดียวกับที่ขำยให้แก่ลูกค้ำ
รำยอ่ืน (รำคำตลำด) 

SRIT (TRUBB ถือหุ้น 
100%) 

TRUBB ขำยน้ ำยำงข้น
ให้ SRIT เพื่อ Trading 

29 

- SRIT เป็นบริษัท Trading ในประเทศจีน 
  ซื้อน้ ำยำงขน้จำก TRUBB เพื่อเป็นกำร 
  ขยำยตลำด 
- TRUBB คิดรำคำเดียวกับที่ขำยให้แก่ลูกค้ำ

รำยอ่ืน (รำคำตลำด) 
WSB (บริษัทย่อย 99.99%
ของ TRUBB ถือหุ้นอยู่ 
48.43%)  

TRUBB ซื้อน้ ำยำงพำรำ
สดจำก WSB เพื่อใช้ผลิต
น้ ำยำงข้น 

 
 
3 

- สวนยำง WSB และโรงงำน TRUBB ตั้งอยู่
ในภำคตะวนัออกเหมือนกัน จึงมีควำม
สะดวกในกำรจัดซื้อและประหยดัค่ำขนส่ง 

- TRUBB คิดรำคำเดียวกับที่ซื้อจำกสวนยำง
อ่ืนในภำคเดียวกัน (รำคำตลำด) 

SDR (กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
ใน TRUBB 38.57%และถือ
หุ้นใน SDR 80.42%) 
 

TRUBB ซื้อน้ ำยำงพำรำ
สดจำก SDR เพื่อใช้ผลิต
น้ ำยำงข้น 
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- สวนยำง SDR และโรงงำน TRUBB ตั้งอยู่
ในภำคตะวนัออกเหมือนกัน จึงมีควำม
สะดวกในกำรจัดซื้อและประหยดัค่ำขนส่ง 

- TRUBB คิดรำคำเดียวกับที่ซื้อจำกสวนยำง
อ่ืนในภำคเดียวกัน (รำคำตลำด) 

UBP (มีกรรมกำรและผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน) 
 

TRUBB ขำยน้ ำยำงข้น
ให้ UBP เพื่อใช้ในกำร
ผลิตสนิค้ำ 

 
 

23 

UBP ซื้อน้ ำยำงข้นจำก TRUBB เพรำะน้ ำยำง
ข้นได้คุณภำพ  

- TRUBB คิดรำคำเดียวกับที่ขำยให้แก่ลูกค้ำ
รำยอ่ืน (รำคำตลำด) 

 
(2) นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำของรำยกำรระหว่ำงกัน 

รำยละเอียดนโยบำยอยู่ในหมำยเหตุงบกำรเงิน ข้อที่ 6 รำยกำรส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันใน
รำยงำนงบกำรเงินประจ ำ ปี 2563 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

บริษัทได้อธิบำยควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรอยู่ในตำรำงข้ำงต้นคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรองรำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้น เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 

 

บริษัทไม่มีนโยบำยกำรท ำรำยกำรใหม่ แต่ถ้ำจ ำเป็น จะพิจำรณำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
ส่วนรำยกำรในปี 2563 ก็ยังคงมีต่อเนื่องในปี 2564   
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 85,549,199            91,126,266            1,744,789              34,102,081            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 28 1,183,555,839       952,834,087          1,049,180,037       811,969,635          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             166,000,000          992,932,600          

สินคา้คงเหลือ 8 1,052,320,110       1,103,766,615       728,836,004          680,677,726          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 83,540,941            55,262,356            73,269,408            48,767,582            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,404,966,089       2,202,989,324       2,019,030,238       2,568,449,624       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,654,116              6,596,737              6,654,116              6,596,737              

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 28,444,160            29,664,174            -                             -                             

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 10 -                             -                             2,822,474,123       1,873,274,123       

เงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 28 70,000,000            81,200,000            70,000,000            81,200,000            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 804,725,883          547,690,000          292,155,883          108,610,000          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,669,944,123       3,437,538,071       963,781,138          1,060,898,051       

คา่ความนิยม 14 -                             6,875,748              -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 4,440,635              2,434,240              20,462                   191,207                 

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 15 188,328,566          192,191,716          6,113,250              6,238,650              

ตน้ทนุการพฒันาสวนยาง 17 890,302,792          891,575,091          -                             -                             

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 152,845,112          168,199,869          142,497,170          159,725,661          

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 16 34,830,416            34,830,416            -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,256,769              9,791,631              2,302,567              2,310,569              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,859,772,572       5,408,587,693       4,305,998,709       3,299,044,998       

รวมสินทรัพย์ 8,264,738,661       7,611,577,017       6,325,028,947       5,867,494,622       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 3,882,011,709       3,698,215,641       3,200,210,989       2,906,702,844       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 387,069,635          264,712,822          105,995,571          71,543,152            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 1,600,000              3,100,000              47,000,000            47,000,000            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 773,000,000          238,600,000          720,000,000          105,000,000          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

   หน่ึงปี) 18 31,850,290            22,126,975            21,136,457            20,885,472            

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,108,025            51,574,812            33,957,700            8,834,645              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,868,093            3,517,161              1,696,030              1,502,954              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,141,507,752       4,281,847,411       4,129,996,747       3,161,469,067       

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 303,429,335          942,687,175          6,250,000              726,250,000          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 18 25,018,897            32,063,046            11,535,672            30,216,158            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 93,322,866            95,557,353            67,652,930            71,871,352            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 390,866,732          270,629,851          73,355,220            57,698,365            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,625,664              3,000,000              -                             -                             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 818,263,494          1,343,937,425       158,793,822          886,035,875          

รวมหนี้สิน 5,959,771,246       5,625,784,836       4,288,790,569       4,047,504,942       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น) 681,479,688          681,479,688          681,479,688          681,479,688          

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น) 681,479,688          681,479,688          681,479,688          681,479,688          

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 10 14,200,000            -                             -                             -                             

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 17,395,000            -                             -                             -                             

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 20 342,170,431          342,170,431          342,170,431          342,170,431          

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 20 108,695,924          108,695,924          70,972,000            70,972,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (413,287,182)         (482,680,504)         351,386,702               208,633,196          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 1,580,193,052       1,239,966,302       590,229,557          516,734,365          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,330,846,913       1,889,631,841       2,036,238,378       1,819,989,680       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11 (25,879,498)           96,160,340            -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,304,967,415       1,985,792,181       2,036,238,378       1,819,989,680       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,264,738,661       7,611,577,017       6,325,028,947       5,867,494,622       

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 21 6,848,180,706     6,827,452,425       5,109,177,035     5,294,223,395      
รายไดอ่ื้น 22 118,109,374        43,671,108            65,455,191          12,577,451            
รวมรายได้ 6,966,290,080     6,871,123,533       5,174,632,226     5,306,800,846      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 8 6,208,666,753     6,320,997,602       4,558,882,912     4,921,464,301      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 239,600,027        309,143,717          194,544,719        243,395,553         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 433,128,887        478,541,420          182,379,547        158,995,705         
รวมค่าใช้จ่าย 6,881,395,667     7,108,682,739       4,935,807,178     5,323,855,559      

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนนิงาน 84,894,413          (237,559,206)         238,825,048        (17,054,713)          
ตน้ทุนทางการเงิน 185,341,112        204,756,214          141,095,140        159,609,092         
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (1,125,988)           (1,222,990)             -                              -                               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (101,572,687)       (443,538,410)         97,729,908          (176,663,805)        

(ผลประโยชน)์ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 18,956,894          30,137,166            (11,178,274)         (4,547,695)             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (120,529,581)       (473,675,576)         108,908,182        (172,116,110)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,189,367             (6,074,669)             -                              -                               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (94,026)                 (94,434)                   -                              -                               
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,095,341             (6,169,103)             -                              -                               

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 13 472,125,933        57,347,926            111,852,416        57,347,926            
ส่วนเกินทุนของสินทรัพยโ์อนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 42,166,667          -                                31,274,479          -                               
ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 19 (8,024,508)           (14,123,905)           (8,951,251)           (14,123,905)          
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 (101,253,618)       (8,644,804)             (26,835,128)         (8,644,804)             
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 405,014,474        34,579,217            107,340,516        34,579,217            

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิได้ 408,109,815        28,410,114            107,340,516        34,579,217            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 287,580,234        (445,265,462)         216,248,698        (137,536,893)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,161,891          (351,722,621)         108,908,182        (172,116,110)        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 11 (144,691,472)       (121,952,955)         -                              -                               

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (120,529,581)       (473,675,576)         108,908,182        (172,116,110)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          409,620,072          (322,558,855)          216,248,698         (137,536,893)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 11 (122,039,838)       (122,706,607)         -                              -                               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 287,580,234        (445,265,462)         216,248,698        (137,536,893)        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.04                       (0.52)                        0.16 (0.25)                       

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก ำไร

(ขำดทุน)

กำรเปล่ียนแปลง เบด็เสร็จอ่ืนใน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ยงัไมไ่ด้ ส ำรอง สดัส่วน บริษทัร่วม ส ำรอง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรองตำม จดัสรร กำรแปลงค่ำ กำรถือหุน้ ท่ีใชวิ้ธี กำรตีรำคำ อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ ำนำจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้ กฎหมำย (ขำดทุนสะสม) งบกำรเงิน ในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                                -                           -                          (6,814,590)              -                             -                             -                              -                              -                                  (6,814,590)            -                             (6,814,590)            

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

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

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

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

โอนไปก ำไรสะสม -                                -                           -                          52,001,236             -                             -                             -                              (52,001,236)          (52,001,236)             -                              -                             -                              

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก ำไร

(ขำดทุน)

กำรเปล่ียนแปลง เบด็เสร็จอ่ืนใน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ยงัไมไ่ด้ ส ำรอง สดัส่วน บริษทัร่วม ส ำรอง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ เงินรับล่วงหนำ้ จำกกำรจ่ำย ส่วนเกิน ทุนส ำรองตำม จดัสรร กำรแปลงค่ำ กำรถือหุน้ ท่ีใชวิ้ธี กำรตีรำคำ อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ ำนำจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ ค่ำหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ มลูค่ำหุน้ กฎหมำย (ขำดทุนสะสม) งบกำรเงิน ในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 681,479,688          -                               -                               342,170,431     108,695,924     (482,680,504)        (14,162,691)         (7,872,929)           1,712,355             1,260,289,567     1,239,966,302         1,889,631,841     96,160,340         1,985,792,181     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

    กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 23 -                                -                               17,395,000            -                           -                          -                               -                             -                             -                              -                              -                                  17,395,000           -                             17,395,000           

    เงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ 10 -                                14,200,000            -                               -                           -                          -                               -                             -                             -                              -                              -                                  14,200,000           -                             14,200,000           

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น -                                14,200,000            17,395,000            -                           -                          -                               -                             -                             -                              -                              -                                  31,595,000           -                             31,595,000           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  ำไรหรือขำดทุน -                                -                               -                               -                           -                          24,161,891            -                             -                             -                              -                              -                                  24,161,891           (144,691,472)      (120,529,581)       

    ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                -                               -                               -                           -                          (7,111,358)             3,109,956            -                             (94,026)                 389,553,609         392,569,539            385,458,181         22,651,634         408,109,815         
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                -                               -                               -                           -                          17,050,533            3,109,956            -                             (94,026)                 389,553,609         392,569,539            409,620,072         (122,039,838)      287,580,234         

โอนไปก ำไรสะสม -                                -                               -                               -                           -                          52,342,789            -                             -                             -                              (52,342,789)          (52,342,789)             -                              -                             -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 681,479,688          14,200,000            17,395,000            342,170,431     108,695,924     (413,287,182)        (11,052,735)         (7,872,929)           1,618,329             1,597,500,387     1,580,193,052         2,330,846,913     (25,879,498)        2,304,967,415     

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิรวม 
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส ำรอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรองตำม ยงัไมไ่ด้ กำรตีรำคำ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                                     -                                   -                                      (6,814,590)                  -                                     (6,814,590)                  

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ขำดทุน -                                     -                                   -                                      (172,116,110)              -                                     (172,116,110)              
     ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                     -                                   -                                      (11,299,124)                45,878,341                  34,579,217                 
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                     -                                   -                                      (183,415,234)              45,878,341                  (137,536,893)              

โอนไปก ำไรสะสม -                                     -                                   -                                      40,932,943                 (40,932,943)                 -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 681,479,688                342,170,431             70,972,000                   208,633,196               516,734,365                1,819,989,680            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก ำไรสะสม

(บาท)
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
 ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส ำรอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรองตำม ยงัไมไ่ด้ กำรตีรำคำ รวมส่วนของ
ช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้ กฎหมำย จดัสรร สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 681,479,688                342,170,431             70,972,000                   208,633,196               516,734,365                1,819,989,680            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  ำไร -                                     -                                   -                                      108,908,182               -                                     108,908,182               
     ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                     -                                   -                                      (7,161,000)                  114,501,516                107,340,516               
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                                     -                                   -                                      101,747,182               114,501,516                216,248,698               

โอนไปก ำไรสะสม -                                     -                                   -                                      41,006,324                 (41,006,324)                 -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 681,479,688                342,170,431             70,972,000                   351,386,702               590,229,557                2,036,238,378            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก ำไรสะสม

(บาท)
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (120,529,581)     (473,675,576)      108,908,182            (172,116,110)      

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภำษีเงินได ้(ประโยชน)์ 18,956,894        30,137,166          (11,178,274)             (4,547,695)           

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 185,341,112      204,756,214        141,095,140            159,609,092        

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 250,448,799      231,421,498        73,093,579              78,480,093          

ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนพฒันำสวนยำง 4,202,999           2,169,655            -                                 -                             

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 3,863,150           965,788                125,400                    31,350                  

(กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 44,225,276        136,704,029        712,500                    (2,000)                   

(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมลูค่ำสินคำ้ (54,706,664)       64,929,210          -                                 -                             

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 11,200,000        -                             62,000,000              -                             

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษี 26,734,171        -                             -                                 -                             

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (14,927,899)       1,676,400            (11,484,842)             758,063                

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 6,875,748           5,427,068            -                                 -                             

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับมลูค่ำยติุธรรมของอสงัริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (26,090,000)       13,380,000          (900,000)                  11,980,000          

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,428,449           -                             (5,453,206)               -                             

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,277,651)         (887,416)              (704,645)                  (354,540)              

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,876,016           4,241,473            73,063                      2,251,822            

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 8,891,200           29,652,194          4,444,145                21,554,531          

รำยจ่ำยจำกกำรจ่ำยหุน้เป็นเกณฑ์ 17,395,000        -                             -                                 -                             

ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจำกภำษี) 1,125,988           1,222,990            -                                 -                             

ดอกเบ้ียรับ (1,219,169)         (1,561,191)           (5,055,576)               (348,418)              

369,813,838      250,559,502        355,675,466            97,296,188          

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (292,555,091)     26,568,344          (398,435,394)          109,990,993        

สินคำ้คงเหลือ 110,773,850      82,266,385          (48,158,278)             117,724,023        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (32,899,092)       10,076,517          (24,501,826)             5,377,848            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 534,832              (18,400)                 8,003                        143,509                

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 132,806,294      (16,863,409)         36,984,957              (25,507,812)         

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,533,213           2,634,187            25,123,055              (4,511,515)           

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,884,693           (298,171)              193,077                    130,110                

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,625,664           -                             -                                 -                             

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน (19,150,194)       (3,587,286)           (17,613,818)             (1,045,407)           

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 281,368,007      351,337,669        (70,724,758)             299,597,937        

รับคืนภำษีเงินได้ 43,149,022        24,123,544          43,149,022              24,123,544          

ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (27,767,894)       (29,941,828)         (25,920,530)             (26,553,046)         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 296,749,135      345,519,385        (53,496,266)             297,168,435        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                             998,300,210            38,000,000          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืนลดลง -                            (6,000,000)           -                                 (6,000,000)           

เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน -                            6,000,000            -                                 6,000,000            

เงินสดจ่ำยเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                             (1,000,000,000)       -                             

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (57,379)               10,024,274          (57,379)                     (64,826)                 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (167,336,449)     (110,698,620)      (7,149,595)               (5,792,645)           

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (4,039,473)         (604,031)              -                                 -                             

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,676,165           1,431,431            706,729                    355,140                

ตน้ทุนกำรพฒันำสวนยำงเพ่ิมข้ึน (2,930,700)         (7,842,281)           -                                 -                             

ดอกเบ้ียรับ 1,219,169           1,561,191            5,055,576                348,418                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (171,468,667)     (106,128,036)      (3,144,459)               32,846,087          
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก

    สถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 183,796,069      75,110,416          293,508,145            (67,329,082)         

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือลด

   หนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (36,745,100)       (40,968,577)         (21,066,772)             (39,614,199)         

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,500,000)         (1,400,000)           -                                 -                             

เงิดสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (104,857,840)     (117,500,000)      (105,000,000)          (67,500,000)         

เงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                            (6,814,590)           -                                 (6,814,590)           

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ 14,200,000        -                             -                                 -                             

ดอกเบ้ียจ่ำย (181,202,371)     (200,827,342)      (140,938,458)          (155,021,740)      

เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินอ่ืน (7,737,660)         (7,384,858)           (2,219,482)               (2,711,676)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (134,046,902)     (299,784,951)      24,283,433              (338,991,287)      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (8,766,434)         (60,393,602)         (32,357,292)             (8,976,765)           

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,189,367           (6,074,668)           -                                 -                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,577,067)         (66,468,270)         (32,357,292)             (8,976,765)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 91,126,266        157,594,536        34,102,081              43,078,846          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 85,549,199        91,126,266          1,744,789                34,102,081          

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 34,602,512        -                             2,637,271                -                             

   กำรออกตัว๋เงินจ่ำยจำกบริษทัยอ่ยแก่บริษทัใหญ่ โดยถือเป็นกำรรับ

     ช ำระลูกหน้ีจำกบริษทัยอ่ย -                            -                             171,367,610            -                             

   เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย์ 18,955,005        21,487,031          361,762                    201,778                
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14. การวิเคราะห์และค าฮธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 
 ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TRUBB) ปี 2563 
กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษี 101.57 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 18.96 ล้านบาท เป็นขาดทุน
สุทธิหลังภาษี 120.53 ล้านบาทซึ่งเป็นในส่วนของบริษัทใหญ่มีก าไร จ านวน 24.16 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ มี
ผลขาดทุนเนื่องจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังไม่สิ้นสุด เมื่อเปรียบเทียบราคายางพารา ปี 2562 และ 
2563 ราคายางนั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จาก 43.69 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2562 เป็น 44.74 บาทต่อกิโลกรัมใน
ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.40 (ข้อมูลจาก Website: การยางแห่งประเทศไทย) ราคายางดังกล่าวยังคงอยู่ใน
ระดับท่ีต่ า 
 

ส าหรับงบการเงินปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 6,848.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 
2562 รายได้จากการขายและบริการ 6,827.45 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 20.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35  ซึ่ง
เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายาง
ข้นและน้ ายางแปรรูปมากขึ้นภายใต้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และราคายางพาราในตลาดมีการ
ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล
เงินต่างประเทศมากขึ้นตามค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าปี 2562 ส าหรับต้นทุนขายและบริการปี 2563 และปี 
2562 เท่ากับ 6,208.67 ล้านบาท และ 6,321 ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 112.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.81 เป็นผลมาจากการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน จึงท าให้ต้นทุนลดลง  

กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยและผลประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป ผลประกอบการส าหรับปี 2563 มีก าไรก่อนภาษี 163 

ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้นการขายในประเทศมากขึ้นและลดปริมาณการส่งออก ท าให้
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายของกลุ่มธุรกิจลดลงอย่างมาก  และในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะ
เพ่ิมอัตราส่วนของการขายในประเทศและต่างประเทศเป็น 70:30 เป็นอย่างน้อย  

2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการปี 2563 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 266 ล้านบาท  เป็น
ผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางที่ลดลงอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID – 19  ซึ่งผลกระทบโดยตรงกับคู่ค้าในประเทศจีนที่เป็นกลุ่มตลาดหลัก อย่างไรก็ตาม
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีการหากลุ่มตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือขยายฐาน
ลูกค้าให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

3. กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการส าหรับปี 2563 มีก าไรก่อนภาษี 1 ล้านบาท เนื่องจาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงราคาน้ ายางพาราใน
ระหว่างปีมีราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2562  
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ า
ยางสดที่มีความผันผวน และราคายางพาราอยู่ในระดับต่ า และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไป
ตามราคายางพาราในตลาด ซึ่งท าให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวน
ยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้น  

(1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน   อยู่ที่ 2,405 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 202 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.17 เกิด

จากรายการหลักที่ส าคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 231 ล้านบาท 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมียอดขายที่เพ่ิมขึ้นใกล้ช่วงสิ้นปีเมื่อเทียบกับปีก่อนและลูกหนี้การค้า
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของเครดิตเทอมในการช าระเงิน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 5,860 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 451 ล้านบาท เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นใน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 232 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 257 ล้านบาท 
จากที่กลุ่มบริษัทมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่  และจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
เพ่ิมข้ึนตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

(2) การด้อยค่าของสินทรัพย์  
          สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะท าให้ด้อยค่า  หรือไม่ได้รับ
คืน ซึ่งหากมีการด้อยค่า ทางบริษัทก็ได้ตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้ว เพ่ือให้คุณภาพสินทรัพย์ สะท้อน
มูลค่าที่แท้จริงตามราคาตลาด และให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
         (3) ลูกหนี้การค้า  

 ลูกหนี้การค้า มีจ านวนรวม 1,379 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ลูกหนี้การค้า
สุทธิอยู่ที่จ านวน 1,064 ล้านบาท ในปี 2563 ลูกหนี้การค้า เพ่ิมขึ้น จ านวน 237 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นและผลิตภัณฑ์ยางพารามีปริมาณขายที่
เพ่ิมข้ึน 

 ส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบแล้ว จ านวน 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.77 ของ 
ลูกหนี้การค้ารวม ซึ่งในป ี2563 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 

(4) สินค้าคงเหลือ  
 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้วอยู่ที่จ านวน 1,052 ล้านบาท สินค้า
คงเหลือมียอดลดลง 52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน  
 การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด าเนินงาน ปี 2563 เงินสดสุทธิที่

ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 297 ล้านบาท  
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 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   บริษัทใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากหนี้สิน โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 อยู่ที่ 2.59 เท่า ลดลงจาก 2.83 เท่าในปีก่อน 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่เพ่ิมขึ้น 

 
 
(2) รายจ่ายลงทุน  

              ในด้านกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 171 ล้านบาท 
รายการใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์จ านวน 56 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพ่ิมในการ
ขยายก าลังการผลิตของกลุ่มบริษัท  
         (3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง  
             เนื่องจากยอดขายของน้ ายางข้นเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
น้ ายางข้นจะแปรตามช่วงฤดูกาลกรีดยาง ดังนั้น ปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เท่ากันตลอดทั้งปี จะใช้
เงินทุนหมุนเวียนมากในช่วงสิ้นปี และใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยในช่วงไตรมาส 2  ซึ่งบริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อ
ที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
 

   

     (1) อุปสงค์และราคายางพารา เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบกิจการธุรกิจยางพาราครบวงจร ดังนั้น
หากความต้องการใช้ยางพาราเพ่ิมขึ้นในอนาคต ก็จะส่งผลให้ราคายางสูงขึ้น และ ท าให้การใช้ก าลังการผลิต
และการขาย รวมถึงการท าก าไรดีขึ้น  
  (2) กลไกการแทรกแซงราคายางของรัฐบาล จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่ว่า หากราคายางตกต่ า จะ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร รัฐบาลจึงต้องการให้ราคายางสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง  โดยจะมี
มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพ่ือแทรกแซงให้ราคายางสูงขึ้นจนถึงเป้าหมาย แต่หากมาตรการที่ออกมาเป็น
มาตรการที่ตลาดไม่ได้คาดมาก่อน จะมีผลกระทบต่อราคายาง และต่อผลประกอบการของบริษัท  
  (3) สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากวัตถุดิบยางพาราได้มาจากสวนยาง ซึ่งการที่จะกรีดยางได้นั้น สภาพ
ภูมิอากาศเป็นตัวก าหนดอยู่ส่วนหนึ่ง เช่น หากเกิดภาวะแล้งผิดปกติในบริเวณที่ปลูกสวยยาง ก็จะไม่สามารถ
กรีดน้ ายางจากต้นยางได้หรือหากมีฝกตกถี่ ก็จะท าให้จ านวนครั้งในการออกกรีดยางน้อยลง เนื่องจากน้ ายาง
จะถูกชะไปกับฝน ไม่ได้ผลผลิต  
   (4) ราคาน้ ามัน แม้ว่าราคายางจะไม่ผันแปรโดยตรงกับราคาน้ ามัน แต่ก็มีผลกระทบบ้างในทางอ้อม 
เนื่องจากยางสังเคราะห์ผลิตขึ้นมาจากสารปิโตรเคมีที่ได้จากน้ ามัน ดังนั้นราคาน้ ามันจะเป็นตัวก าหนด ราคา
ยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทดแทนยางพารา 
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) 

นายประวิทย์  วรประทีป       

อายุ : 49 ป ี          
ต าแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ  

    

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 
 

 สัดส่วนการถือหุ้น  จ านวน 34,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 

 บุตร  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 2397       

ประสบการณ์การท างาน 
 

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและก ากับกิจการ  
กรรมการบริหาร  บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป  
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
2557 – 2560  กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บจก. ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์  

    2551 – 2563  กรรมการบริหาร บมจ. เวิลด์เฟล็กซ์ 
    2549 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ 
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

การอบรม/สัมมนา: 
 

 Director Certification Program รุ่น 229/2559 
 Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏิบัติให้ให้เป็นผล 
 การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศขององค์กร 
 Leadership Management  
 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและหลักการบังคับบัญชา 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น: 
 

- ไม่มี - 
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รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

1. กลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวรหมวด ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะท าการประเมินราคายุติธรรมใหม่ ทุก 5 ปี (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนท าการประเมินใหม่ทุกป)ี 

2. บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้กลุ่มบริษัท 
ในปี 2563 และ 2562 คือ บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency For Real 
Estate Affairs Co., Ltd.) บจก.ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ (First Star Consultant Co., Ltd.) และ 
บจก.สยามอิมพีเรียล แอฟ เพรสซัล (Siam Imperial appraisal Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ส านักงานฯ ให้การยอมรับ 

3. วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้ทรัพย์สินถาวรหมวดที่ดิน 
อาคาร โรงงาน และเครื่องจักรแสดงมูลค่ายุติธรรม 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบัซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 
 

2 

ความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
  
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุขอ้  2(ง) ซ่ึงระบุว่ากลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 120.5 
ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 2,736.5 ลา้นบาท และ 2,111.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2(ง) กลุ่ม
บริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการแกไ้ขสถานการณ์โดยการจดัโครงสร้างทางการเงิน การหาวงเงินสินเช่ือเพิ่มเติมและการ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั อีกทั้งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดร้ับผลกระทบอย่างมาก
และอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็น
ผลมาจากมาตรการของรัฐบาลเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าว
ขา้งตน้ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลางาน แสดงให้เห็นว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบ ัน   ข ้าพ เจ ้าได ้น า เ ร่ือง เหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองสาคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

มูลค่าของลูกหนี ้
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฉ) และ 28  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 มา
ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการอย่างมีนยัส าคญัของกลุ่ม
บริษทั 
 
 
 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การท าความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่าย

บริหารใชใ้นการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

 การประเมินการประมาณการและการตดัสินใจของฝ่าย
บริหารว่าไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
โดยพิจารณาจากการประมาณการในอดีตกบัเอกสาร
การรับเงินและการตดัจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ 

 ทดสอบรายงานจ าแนกอายุลูกหน้ีการค้าโดยการสุ่ม
ตวัอย่างลูกหน้ีเปรียบเทียบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
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มูลค่าของลูกหนี ้
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ฉ) และ 28  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงิน ในระหว่างปี 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจชะลอ
ตัว และลูกค้าบางรายไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิด
จากการผิดนดัช าระและมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ี 
ซ่ึงประมาณการโดยการใชข้อ้มูลดา้นเครดิตในอดีตของลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั และขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของลูกคา้  
 
เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้มีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั และใน
การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ใบแจง้หน้ี  
 สุ่มทดสอบข้อมูลการสูญเสียและการรับช าระเงินกับ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทดสอบการค านวณอัตราผลขาดทุนด้านเดรดิตกับ

ขอ้มูลการผิดนัดช าระหน้ีในอดีตและผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้า รวมถึง
ทดสอบการค านวณรายการปรับปรุงส าหรับการน า 
TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก  

 สุ่มทดสอบรายการการรับเงินจากลูกหน้ีกบัเอกสารการ
รับเงินภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

 การพิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ช) และ 8  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
สินคา้คงเหลือมียอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
รวม ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีบริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ท่ีผลิตหมอนและท่ีนอนจาก
ยางพาราซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแข่งขนัในตลาด
ท าใหสิ้นคา้บางรายการคา้งนานและจ าหน่ายในราคาท่ีลดลง 
อาจมีผลใหมู้ลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บต ่ากวา่ราคาทุนของสินคา้  
 
ในการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
รวมถึงการพิจารณาตั้ งประมาณการสินค้าล้าสมัยและ
เส่ือมสภาพใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ดงันั้นขา้พเจา้จึงเห็น

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การสอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจในลกัษณะ

ของระบบการควบคุมภายในท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการสินคา้คงเหลือ กระบวนการวดัมูลค่า
สินค้าคงเหลือรวมทั้ งนโยบายในการประมาณการ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และ
นโยบายการจัดการและพิจารณาสินค้าลา้สมยัและ
เส่ือมสภาพ 

 การทดสอบการออกแบบและการควบคุมภายในท่ี
ส าคญัและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายใน  

 เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัเพ่ือพิจารณาสภาพ
ของสินคา้คงเหลือ 
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การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ช) และ 8  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

 การสุ่มทดสอบรายการในรายงานอายุสินค้ากับ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ โดยสุ่มทดสอบราคาขาย ค่าใชจ่้ายใน
การขาย กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนทดสอบการ
ค านวณและ 

 การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ซ) 4(ฌ) 12 และ 13 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินราคา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
โดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีจัดจ้างโดยผูบ้ริหาร  
ซ่ึงใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีเทียบขอ้มูลตลาดและ
วิธีคิดตน้ทุนทดแทน 
 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมต้องใช้วิจารณญาณและการ
ประมาณการหลายประการ และเ น่ืองจากมูลค่าของ
สินทรัพย์มีนัยส าคัญ  และ ถือ เ ป็นเ ร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 การท าความเข้าใจในกระบวนการควบคุมของการ
ประเมินการวดัมูลค่า 

 การประเมินคุณสมบัติ ความเป็นอิสระและความ 
สามารถของผู ้เ ช่ียวชาญภายนอกท่ีจัดจ้างโดยกลุ่ม
บริษทั/บริษทั  

 การใชผ้ลงานของผูเ้ช่ียวชาญท่ีว่าจา้งโดยเคพีเอม็จีโดย
การสุ่มการประเมินวิธีการและขอ้สมมติหลกัของการ
วดัมูลค่าและ 

 การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
  

การทดสอบการด้อยค่าของต้นทุนพฒันาสวนยางและเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ข) 4(ฑ) 10 และ 17 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
เน่ืองจากภาวการณ์ในภาคธุรกิจยางพาราของประเทศไทยใน
ปัจจุบนัส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคายางพาราและ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด์ แพลนเตชัน่ จ ากดั บริษทั 
ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั และบริษทั เลเท็กซ์ ซิส
เท็มส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยผูบ้ริหารได้
ประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของตน้ทุนพฒันาสวนยางใน
งบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยน าไปสู่การพิจารณาการทดสอบการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยด์งักล่าว 
 
การทดสอบด้อยค่าของสินทรัพย์เก่ียวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ริหารอย่างมาก ทั้งการระบุว่าเกิดขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่าหรือไม่ รวมถึงการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของบริษัท 
ขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่า

สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า  
 การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหารและ
ประเมินขอ้สมมติส าคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการ
มูลค่า ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว        
โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนั  แผนการ
ด าเนินงาน  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจท่ีขา้พเจา้มี 
และข้อมูลอ่ืนท่ีได้รับระหว่างการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์แนวโนม้  

 การพิจารณาการประมาณการจากประสบการณ์การ
ประมาณการในอดีตของผูบ้ริหาร โดยเปรียบเทียบกบั
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 การทดสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ของการ
ค านวณการดอ้ยค่าและ 

 การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  คือ  การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ี
ระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจา้  หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั  หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล  และ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ  ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ   ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว  หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน  ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว  
 
 
 
(นายยทุธพงศ ์สุนทรินคะ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10604 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 85,549,199         91,126,266         1,744,789           34,102,081         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 28 1,183,555,839    952,834,087       1,049,180,037    811,969,635       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         166,000,000       992,932,600       

สินคา้คงเหลือ 8 1,052,320,110    1,103,766,615    728,836,004       680,677,726       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 83,540,941         55,262,356         73,269,408         48,767,582         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,404,966,089    2,202,989,324    2,019,030,238    2,568,449,624    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,654,116           6,596,737           6,654,116           6,596,737           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 28,444,160         29,664,174         -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         2,822,474,123    1,873,274,123    

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 28 70,000,000         81,200,000         70,000,000         81,200,000         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 804,725,883       547,690,000       292,155,883       108,610,000       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,669,944,123    3,437,538,071    963,781,138       1,060,898,051    

ค่าความนิยม 14 -                         6,875,748           -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 4,440,635           2,434,240           20,462               191,207              

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 15 188,328,566       192,191,716       6,113,250           6,238,650           

ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 17 890,302,792       891,575,091       -                         -                         

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 152,845,112       168,199,869       142,497,170       159,725,661       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 16 34,830,416         34,830,416         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,256,769           9,791,631           2,302,567           2,310,569           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,859,772,572    5,408,587,693    4,305,998,709    3,299,044,998    

รวมสินทรัพย์ 8,264,738,661    7,611,577,017    6,325,028,947    5,867,494,622    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 3,882,011,709    3,698,215,641    3,200,210,989    2,906,702,844    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 387,069,635       264,712,822       105,995,571       71,543,152         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 1,600,000           3,100,000           47,000,000         47,000,000         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 773,000,000       238,600,000       720,000,000       105,000,000       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

   หน่ึงปี) 18 31,850,290         22,126,975         21,136,457         20,885,472         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,108,025         51,574,812         33,957,700         8,834,645           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,868,093         3,517,161           1,696,030           1,502,954           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,141,507,752    4,281,847,411    4,129,996,747    3,161,469,067    

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 303,429,335       942,687,175       6,250,000           726,250,000       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 18 25,018,897         32,063,046         11,535,672         30,216,158         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 93,322,866         95,557,353         67,652,930         71,871,352         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 390,866,732       270,629,851       73,355,220         57,698,365         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,625,664           3,000,000           -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 818,263,494       1,343,937,425    158,793,822       886,035,875       

รวมหนีสิ้น 5,959,771,246    5,625,784,836    4,288,790,569    4,047,504,942    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น) 681,479,688       681,479,688       681,479,688       681,479,688       

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

    (หุ้นสามัญจ านวน 681,479,688 หุ้น มูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น) 681,479,688       681,479,688       681,479,688       681,479,688       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 10 14,200,000         -                         -                         -                         

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 17,395,000         -                         -                         -                         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 342,170,431       342,170,431       342,170,431       342,170,431       

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 108,695,924       108,695,924       70,972,000         70,972,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (413,287,182)     (482,680,504)     351,386,702            208,633,196       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 1,580,193,052    1,239,966,302    590,229,557       516,734,365       

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,330,846,913    1,889,631,841    2,036,238,378    1,819,989,680    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11 (25,879,498)       96,160,340         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,304,967,415    1,985,792,181    2,036,238,378    1,819,989,680    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,264,738,661    7,611,577,017    6,325,028,947    5,867,494,622    

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 21 6,848,180,706   6,827,452,425    5,109,177,035   5,294,223,395    
รายไดอ่ื้น 22 118,109,374      43,671,108         65,455,191        12,577,451         
รวมรายได้ 6,966,290,080   6,871,123,533    5,174,632,226   5,306,800,846    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 8 6,208,666,753   6,320,997,602    4,558,882,912   4,921,464,301    
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 239,600,027      309,143,717       194,544,719      243,395,553       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 433,128,887      478,541,420       182,379,547      158,995,705       
รวมค่าใช้จ่าย 6,881,395,667   7,108,682,739    4,935,807,178   5,323,855,559    

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 84,894,413        (237,559,206)      238,825,048      (17,054,713)       
ตน้ทนุทางการเงิน 185,341,112      204,756,214       141,095,140      159,609,092       
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (1,125,988)        (1,222,990)          -                        -                         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (101,572,687)    (443,538,410)      97,729,908        (176,663,805)     

(ผลประโยชน์) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 18,956,894        30,137,166         (11,178,274)      (4,547,695)         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (120,529,581)    (473,675,576)      108,908,182      (172,116,110)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,189,367         (6,074,669)          -                        -                         
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (94,026)             (94,434)               -                        -                         
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,095,341         (6,169,103)          -                        -                         

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุภายหลงั

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 13 472,125,933      57,347,926         111,852,416      57,347,926         
ส่วนเกินทนุของสินทรัพยโ์อนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 42,166,667        -                         31,274,479        -                         
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 19 (8,024,508)        (14,123,905)        (8,951,251)        (14,123,905)       
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 25 (101,253,618)    (8,644,804)          (26,835,128)      (8,644,804)         
รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 405,014,474      34,579,217         107,340,516      34,579,217         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษเีงินได้ 408,109,815      28,410,114         107,340,516      34,579,217         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 287,580,234      (445,265,462)      216,248,698      (137,536,893)     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,161,891        (351,722,621)      108,908,182      (172,116,110)     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11 (144,691,472)    (121,952,955)      -                        -                         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (120,529,581)    (473,675,576)      108,908,182      (172,116,110)     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่       409,620,072       (322,558,855)       216,248,698       (137,536,893)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11 (122,039,838)    (122,706,607)      -                        -                         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 287,580,234      (445,265,462)      216,248,698      (137,536,893)     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) 0.04                  (0.52)                   0.16 (0.25)                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก าไร

(ขาดทุน)

การเปล่ียนแปลง เบ็ดเสร็จอ่ืนใน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ยงัไม่ได้ ส ารอง สดัส่วน บริษทัร่วม ส ารอง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม จดัสรร การแปลงค่า การถือหุ้น ท่ีใช้วิธี การตีราคา อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน ในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 -                          -                      -                      (6,814,590)           -                        -                        -                         -                         -                            (6,814,590)         -                        (6,814,590)         

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

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                          -                      -                      (363,021,745)       (5,321,017)        -                        (94,434)              45,878,341         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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 681,479,688        342,170,431   108,695,924   (482,680,504)       (14,162,691)      (7,872,929)        1,712,355          1,260,289,567    1,239,966,302       1,889,631,841    96,160,340       1,985,792,181    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

งบการเงนิรวม 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งก าไร

(ขาดทุน)

การเปล่ียนแปลง เบด็เสร็จอ่ืนใน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน ยงัไม่ได้ ส ารอง สดัส่วน บริษทัร่วม ส ารอง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ เงินรับล่วงหนา้ จากการจ่าย ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม จดัสรร การแปลงค่า การถือหุ้น ท่ีใชวิ้ธี การตีราคา อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน ในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สีย สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 681,479,688       -                         -                         342,170,431   108,695,924   (482,680,504)      (14,162,691)      (7,872,929)        1,712,355          1,260,289,567   1,239,966,302      1,889,631,841   96,160,340       1,985,792,181   

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 -                          -                         17,395,000         -                      -                     -                          -                        -                        -                         -                         -                            17,395,000        -                       17,395,000        

    เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 10 -                          14,200,000         -                         -                      -                     -                          -                        -                        -                         -                         -                            14,200,000        -                       14,200,000        

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น -                          14,200,000         17,395,000         -                      -                     -                          -                        -                        -                         -                         -                            31,595,000        -                       31,595,000        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไรหรือขาดทุน -                          -                         -                         -                      -                     24,161,891         -                        -                        -                         -                         -                            24,161,891        (144,691,472)   (120,529,581)     

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                         -                         -                      -                     (7,111,358)          3,109,956         -                        (94,026)              389,553,609      392,569,539         385,458,181      22,651,634       408,109,815      

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                          -                         -                         -                      -                     17,050,533         3,109,956         -                        (94,026)              389,553,609      392,569,539         409,620,072      (122,039,838)   287,580,234      

โอนไปก าไรสะสม -                          -                         -                         -                      -                     52,342,789         -                        -                        -                         (52,342,789)       (52,342,789)          -                         -                       -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 681,479,688       14,200,000         17,395,000         342,170,431   108,695,924   (413,287,182)      (11,052,735)      (7,872,929)        1,618,329          1,597,500,387   1,580,193,052      2,330,846,913   (25,879,498)     2,304,967,415   

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

งบการเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 27 -                               -                             -                               (6,814,590)              -                               (6,814,590)              

     รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                             -                               (6,814,590)              -                               (6,814,590)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ขาดทุน -                               -                             -                               (172,116,110)           -                               (172,116,110)           
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                               -                             -                               (11,299,124)            45,878,341              34,579,217              
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                               -                             -                               (183,415,234)           45,878,341              (137,536,893)           

โอนไปก าไรสะสม -                               -                             -                               40,932,943              (40,932,943)             -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 681,479,688            342,170,431          70,972,000               208,633,196            516,734,365            1,819,989,680         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
 ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ การตีราคา รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยใ์หม่ ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 681,479,688            342,170,431          70,972,000               208,633,196            516,734,365            1,819,989,680         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

     ก  าไร -                               -                             -                               108,908,182            -                               108,908,182            
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                               -                             -                               (7,161,000)              114,501,516            107,340,516            
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                               -                             -                               101,747,182            114,501,516            216,248,698            

โอนไปก าไรสะสม -                               -                             -                               41,006,324              (41,006,324)             -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 681,479,688            342,170,431          70,972,000               351,386,702            590,229,557            2,036,238,378         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (120,529,581)   (473,675,576)    108,908,182         (172,116,110)    

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได ้(ประโยชน)์ 18,956,894      30,137,166       (11,178,274)          (4,547,695)        

ตน้ทนุทางการเงิน 185,341,112    204,756,214      141,095,140         159,609,092      

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 250,448,799    231,421,498      73,093,579           78,480,093       

คา่ตดัจ าหน่ายตน้ทนุพฒันาสวนยาง 4,202,999        2,169,655         -                           -                        

คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 3,863,150        965,788            125,400                31,350              

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 44,225,276      136,704,029      712,500                (2,000)               

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (54,706,664)     64,929,210       -                           -                        

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 11,200,000      -                        62,000,000           -                        

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษี 26,734,171      -                        -                           -                        

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (14,927,899)     1,676,400         (11,484,842)          758,063            

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 6,875,748        5,427,068         -                           -                        

(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของอสงัริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (26,090,000)     13,380,000       (900,000)              11,980,000       

(ก าไร) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,428,449        -                        (5,453,206)           -                        

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,277,651)       (887,416)           (704,645)              (354,540)           

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,876,016        4,241,473         73,063                  2,251,822         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,891,200        29,652,194       4,444,145             21,554,531       

รายจ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 17,395,000      -                        -                           -                        

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,125,988        1,222,990         -                           -                        

ดอกเบ้ียรับ (1,219,169)       (1,561,191)        (5,055,576)           (348,418)           

369,813,838    250,559,502      355,675,466         97,296,188       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2563 2562 2563 2562

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (292,555,091)   26,568,344       (398,435,394)        109,990,993      
สินคา้คงเหลือ 110,773,850    82,266,385       (48,158,278)          117,724,023      
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (32,899,092)     10,076,517       (24,501,826)          5,377,848         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 534,832           (18,400)             8,003                    143,509            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 132,806,294    (16,863,409)      36,984,957           (25,507,812)      
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,533,213        2,634,187         25,123,055           (4,511,515)        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,884,693        (298,171)           193,077                130,110            

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,625,664        -                        -                           -                        

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (19,150,194)     (3,587,286)        (17,613,818)          (1,045,407)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 281,368,007    351,337,669      (70,724,758)          299,597,937      

รับคืนภาษีเงินได้ 43,149,022      24,123,544       43,149,022           24,123,544       

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (27,767,894)     (29,941,828)      (25,920,530)          (26,553,046)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 296,749,135    345,519,385      (53,496,266)          297,168,435      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                        998,300,210         38,000,000       

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนลดลง -                      (6,000,000)        -                           (6,000,000)        

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                      6,000,000         -                           6,000,000         

เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                        (1,000,000,000)     -                        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (57,379)            10,024,274       (57,379)                (64,826)             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (167,336,449)   (110,698,620)    (7,149,595)           (5,792,645)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (4,039,473)       (604,031)           -                           -                        

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,676,165        1,431,431         706,729                355,140            

ตน้ทนุการพฒันาสวนยางเพ่ิมข้ึน (2,930,700)       (7,842,281)        -                           -                        

ดอกเบ้ียรับ 1,219,169        1,561,191         5,055,576             348,418            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (171,468,667)   (106,128,036)    (3,144,459)           32,846,087       

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 

2563 2562 2563 2562

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

    สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 183,796,069    75,110,416       293,508,145         (67,329,082)      

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือลด

   หนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (36,745,100)     (40,968,577)      (21,066,772)          (39,614,199)      

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,500,000)       (1,400,000)        -                           -                        

เงิดสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (104,857,840)   (117,500,000)    (105,000,000)        (67,500,000)      

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                      (6,814,590)        -                           (6,814,590)        

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้น 14,200,000      -                        -                           -                        

ดอกเบ้ียจ่าย (181,202,371)   (200,827,342)    (140,938,458)        (155,021,740)    

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (7,737,660)       (7,384,858)        (2,219,482)           (2,711,676)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (134,046,902)   (299,784,951)    24,283,433           (338,991,287)    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (8,766,434)       (60,393,602)      (32,357,292)          (8,976,765)        

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,189,367        (6,074,668)        -                           -                        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,577,067)       (66,468,270)      (32,357,292)          (8,976,765)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 91,126,266      157,594,536      34,102,081           43,078,846       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 85,549,199      91,126,266       1,744,789             34,102,081       

ข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 34,602,512      -                        2,637,271             -                        

   การออกตัว๋เงินจ่ายจากบริษทัยอ่ยแก่บริษทัใหญ่ โดยถือเป็นการรับ

     ช าระลูกหน้ีจากบริษทัยอ่ย -                      -                        171,367,610         -                        

   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 18,955,005      21,487,031       361,762                201,778            

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
18
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 ค่าความนิยม 
15 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
16 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
17 ตน้ทุนการพฒันาสวนยาง 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
20 ส ารองและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 รายไดอ่ื้น 
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25 ภาษีเงินได ้
26 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
27 เงินปันผล 
28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
29 การบริหารจดัการทุน 
30 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 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 าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 

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

 : เลขท่ี 680 หมู่ 2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 
 

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

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มวงศาสุทธิกลุ (ถือหุน้ร้อยละ 22.41) และกลุ่มวรประทีป (ถือหุน้ร้อยละ 15.98) 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจปลูกสวน
ยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบจากยางพารา ไดแ้ก่ น ้ ายางขน้ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเส้นดา้ยยางยืด 
และท่ีนอนยางพารา โดยรายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  และ 10 
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นมี
ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดว่า
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
4(ฎ) สญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่อ
อายสุญัญาเช่าหรือไม่  

4(ธ) และ 21 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
 การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 
 ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการ

เป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหนา้ระยะยาวจากลูกคา้มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่ และ 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปี
บญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้ต่อไปน้ี 

 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
8 ประมาณการมูลค่าสินคา้ลดลง 
12 และ 13 การตีราคาใหม่ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและ ท่ีดิน อาคารและ

เคร่ืองจกัร 
19 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับ 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์และ 
28 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต

ไดม้าใช ้และการวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้
ท่ีเก่ียวกับขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

 

(ง) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

รายการขายส่วนมากของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคายางและเศรษฐกิจถดถอยจากผลของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน
สุทธิจ านวน 120.5 ลา้นบาท (2562: 473.7 ล้านบาท) และ ณ วนัท่ีเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 2,736.5 ลา้นบาทและ 2,111.0  ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 2,078.9 ล้านบาทและ 593.0 
ล้านบาท ตามล าดับ) โดยสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยท่ีมีสาระส าคญั
เก่ียวกบัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 108.9 ลา้นบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัใชน้โยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงและสถานการณ์
อ่ืนๆเพ่ือจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อ่ืนๆ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพ
คล่องโดยการหาลูกคา้ใหม่ การเพ่ิมปริมาณขายและการขยายก าลงัการผลิต การลดตน้ทุน การจดัโครงสร้างทางการเงิน การหา
วงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั การจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดผลก าไร
ออกไป รวมถึงการไดรั้บจดหมายผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขขอ้ตกลงในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินและเจรจาการจดัตารางการ
จ่ายช าระหน้ีใหม่ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษัท ตามหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
การจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี   
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
กบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น า
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั
กบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
(FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและ
โมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสาร
หน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
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ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9  
 

งบการเงินรวม 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตาม
บญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91,126  -  91,126 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 952,834  -  952,834 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

- เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,597  -  6,597 
- เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน 

ไม่หมุนเวียน 81,200 
 

81,200 
 

- 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอ่ืน 87,797  81,200  6,597 
รวม 1,131,757  81,200  1,050,557 

 
 

 
 

 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงิน 3,698,216 
 

- 
 

3,698,216 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 264,713  -  264,713 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,100  -  3,100 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,181,287  -  1,181,287 
รวม 5,147,316  -  5,147,316 

 
 

 
 

 
 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  4,284  - 

หน้ีสินอนุพนัธ์ -  209  - 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตาม
บญัชี  

มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,102  -  34,102 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 811,969  -  811,969 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 992,933  -  992,933 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

- เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,597  -  6,597 
- เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน 

ไม่หมุนเวียน 81,200 
 

81,200 
 

- 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอ่ืน 87,797  81,200  6,597 
รวม 1,926,801  81,200  1,845,601 

 
 

 
 

 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงิน 2,906,703 

 

- 

 

2,906,703 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 71,543  -  71,543 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,000  -  47,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 831,250  -  831,250 
รวม 3,856,496  -  3,856,496 

 
 

 
 

 
 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  1,584  - 

หน้ีสินอนุพนัธ์ -  90  - 
 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะ
ท่ี เดิมกลุ่มบริษทั/บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และ
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พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพยท์างการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้ พบว่าไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างมีสาระส าคญั 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  1 มกราคม 2563 ก ลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เ ป็นค ร้ังแรกกับสัญญา ท่ี เคยระบุว่า เ ป็น 
สญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญา
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- รับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล และ 
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สญัญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 

 
 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม   
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 34,603  2,637 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (34,603)  (2,637) 
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การวัดมลูค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม   
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,441  - 
เพ่ิม สญัญาท่ีถูกประเมินเป็นสัญญาเช่า 11,228  895 
 16,669  895 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (5)  (5) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (30)  - 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ช้
สิทธิ 20,291  1,944 

สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (156)  - 
 36,769  2,834 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 
34,603 

  
2,637 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 54,190  51,101 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 88,793  53,738 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  4  4 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของทุกส่วนงาน 
 

4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม  
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การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ 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 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบัญชีย ังไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุงหรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 30 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผู ้
ถูกซ้ือ  
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท า
รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึก
ตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญั  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก
ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั การควบคุม หรือการควบคุมร่วม 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปัน
ส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าใหสู้ญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่ม
บริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนใหก้บัส่วนของ
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมี
อิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภท ยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาก
รายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงิน
ท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวก
ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั/บริษทั
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมี
นยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสญัญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าใหไ้ม่
เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทั/บริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด 
(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงิน 
   ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรมผา่น 
   ก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

   
สินทรัพยท์างการเงิน 
   ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา 
   ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัด
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็น
อนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและ
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณี
น้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
หนีสิ้นทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง
จ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ           
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทั/บริษทั
ตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(ง.5) อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
 

(ง.6) การป้องกันความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเพ่ือการป้องกนัความเส่ียงในฐานะเปิด
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 

 
(ฉ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 

 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) ซ่ึง
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูก
ตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนของวตัถุดิบ รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณใน
การขาย 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการ
บริหารงาน 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและ
รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เ ม่ือมีการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเคยจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุข้อ 4(ฌ))  จ านวนเงินท่ีบนัทึก
อยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดิน อาคารและ
เคร่ืองจกัรท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง  
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ 
จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุน
ในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว้
คร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์นประเภทท่ีมีอายุการ
ใหป้ระโยชนจ์ะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหวา่งค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก าไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  ตอ้งวดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่
ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  หากเกิดก าไรจาก
การวดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนใหรั้บรู้
ในก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกวา่จ านวนท่ีท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะ
เป็นก าไรส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และแสดงรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  กรณีเกิดส่วนท่ีลดลงจากการวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคา
เพ่ิมข้ึนและมียอดคงคา้งอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนท่ีลดลงตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และตอ้งน าไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ขาดทุนส่วนท่ี
เหลือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

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

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตุขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปี
เปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
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ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
   
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทั/บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม
บริษทั/บริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ากลุ่มบริษทั/
บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญา
เร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่า
เส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่าเวน้
แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทั/บริษทัเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า หรือตน้ทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั/บริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะ
บนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทั/บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม 
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดรายการ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาด
ว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ด้
ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็น ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และแสดงรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง
หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั/บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาใหก้บั 
แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายได้
ค่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชนท่ี์ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดท่ี
กิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน  คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน หรือ 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและ
ขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ย
ค่า ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ี
ถดถอยอย่างมีนัยส าคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระ
ภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มี
สิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทั/บริษทัประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ี  
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง
การเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงิน
เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้ง
ช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้
ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูก
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบั
รายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้
ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้
เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

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

(ฒ) สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 
 
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนโดยวิธี
เสน้ตรงภายในระยะเวลา 50 ปี ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

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

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าว
ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่ม
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือ
เลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ต) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้เง่ือนไข
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  ส าหรับเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิจะถูกวดัค่าเพ่ือให้
สะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดัมูลค่าใหม่
ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานใน
ก าไรหรือขาดทุน 

 
(ถ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป  เพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้
เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการ
หน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ท) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี กลุ่มบริษทั/
บริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
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นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทั วดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทั/บริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย  
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใช้ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้
เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้ง
ไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ธ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลด
ตามปริมาณ  

 
การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
ส าหรับสญัญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่า
จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืน
สินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

(น) รายได้อื่น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(บ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ด
ลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
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- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณี
ท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ป) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั
เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการ
และขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่ม
บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ี
ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ผ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส าหรับหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(ฝ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(พ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  

 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งใหมี้การปิดสถาน
ประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การใหมี้ระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบ
อยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ี 
ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทั/บริษทัปลอดภยั และ
พยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใชข้อ้มูล             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-looking information) มาพิจารณา 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน/เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

(ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของ
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  และ 10 บุคคลหรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั/บริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 
 
ช่ือกจิการ 

ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชาติ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไทย กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

บริษทั สวนยางสอยดาว จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ยบิูส พรีมาเทค จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้/วตัถุดิบ ราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ ราคาตลาด หกัดว้ยค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามอตัราท่ีตกลงกนั 1.0-5.0 บาทต่อ

กิโลกรัม  
ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ค่านายหนา้ ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 

      
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้/วตัถุดิบ -  -  1,172,372  1,425,466 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ -  -  55,896  67,013 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,963  66 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,838  1,833 
ค่านายหนา้ -  -  212  3,106 
ค่าเช่ารับ -  -  1,214  338 
  

 
 

 
 

 
 

บริษทัร่วม        
ซ้ือวตัถุดิบ 3,044  8,502  3,044  8,502 
ดอกเบ้ียจ่าย -  163  -  - 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 28,445  32,682  28,445  32,682 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 11,419  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        

ขายสินคา้ 22,732  19,004  22,729  18,793 
ซ้ือสินคา้/วตัถุดิบ 9,509  11,778  9,634  11,778 
        
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

ลกูหน้ีการค้า (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  140,209  312,650 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,305  2,616  6,305  2,616 
รวม 6,305  2,616  146,514  315,266 
        

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  31,793  30,749 
บริษทัร่วม 1  2  1  2 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1  -  1 
รวม 1  3  31,794  30,752 

 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัย่อย          

บริษทัดไทยรับเบอร์แลนด ์ 
  แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

 
- 

  
992,933 

  
- 

  
(992,933) 

  
- 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัย่อย          

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

 
4.0 

  
- 

  
171,368 

  
(5,368) 

  
166,000 

รวม   992,933      166,000 
          

2562          
บริษทัย่อย          
บริษทัดไทยรับเบอร์แลนด ์ 
  แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั 

 
- 

  
992,933 

  
- 

  
- 

  
992,933 

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

 
4.0 

  
38,000 

  
- 

  
(38,000) 

  
- 

รวม   1,030,933      992,933 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนี้การค้า (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,446  25 
บริษทัร่วม 573  433  573  433 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,734  -  1,734  - 
รวม 2,307  433  3,753  458 

        

เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  610  226 
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 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินรวม  
    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
เงินกู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  ลดลง  31ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563        
บริษทัร่วม        
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 4.0  3,100  (1,500)  1,600 
รวม   3,100    1,600 
        

2562        
บริษทัร่วม        
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั 4.0  4,500  (1,400)  3,100 
รวม   4,500    3,100 

 
 อตัราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี 
เงินกู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563 และ 2562        
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทยรับเบอร์ เอช พี เอน็ อาร์ จ ากดั 3.9  47,000  -  47,000 
รวม   47,000    47,000 

        

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัมีภาระค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยข์องบริษทัย่อยจ านวน 945.0 ลา้นบาทและ 10.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562: 950.0 ล้านบาทและ 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,024  1,405  768  591 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 52,817  55,315  855  10,045 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 31,708  34,406  122  23,466 
รวม 85,549  91,126  1,745  34,102 

 
8 สินค้าคงเหลือ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 820,875  953,673  675,721  647,366 
งานระหวา่งท า 2,653  10,710  -  - 
วตัถุดิบ 169,484  160,032  45,765  25,168 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 7,787  6,877  437  458 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 26,083  37,404  6,913  7,686 
สินคา้ระหวา่งทาง 35,660  -  -  - 
รวม 1,062,542  1,168,696  728,836  680,678 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (10,222)  (64,929)  -  - 
สุทธิ 1,052,320  1,103,767  728,836  680,678 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชี 
   ตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 6,263,374  6,256,069  4,558,883  4,921,464 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (64,633)  -  -  (16,999) 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 9,926  64,929  -  16,999 

สุทธิ 6,208,667  6,320,998  4,558,883  4,921,464 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 
  ประเทศท่ี สัดส่วนความ       มูลค่าตาม  เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  ส าหรับปี 

   2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม                    
บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากดั ปลูกสวนยาง ไทย 48.4 48.4 55,300  55,300  30,101  30,101  28,444  29,664  -  - 
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  28,444  29,664  -  - 
 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ประเทศท่ี สัดส่วนความ                 เงินปันผลรับ 
 ด าเนินธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  ส าหรับปี 
  2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (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)  -  -  -  - 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 
(*) ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาใหล้ม้ละลายเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษทั รอสเนอร์ เมา้ทบ้ี์ เมดิเทรด (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนยแ์ละ
ไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทาง
พนตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดย
สรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการ 

 

 บริษทั สวนยางวงัสมบูรณ์ จ ากัด 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้ 9,705  18,392 
ขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (2,325)  (2,525) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (195)  (195) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (2,520)  (2,720) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั (1,220)  (1,318) 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 16,673  17,601 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 44,437  46,390 
หน้ีสินหมุนเวียน (246)  (585) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,915)  (2,027) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 58,949  61,379 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 30,505  31,715 
มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 28,444  29,664 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี

ด าเนินธุรกิจ 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
     2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (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  1,800,000  800,000  1,800,000  800,000  -  -  1,800,000  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  (41,000)  -  13,310  54,310  -  - 

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  (48,980)  (39,180)  19,930  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  -  - 

รวม             2,912,454  1,912,454  (89,980)  (39,180)  2,822,474  1,873,274  -  - 
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ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลนเตชัน่ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชยจ์ านวน 1,000.0 ลา้นบาท (เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 800.0 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800.0 ลา้นบาท)  
 
ในระหวา่งปี 2563 บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดจ้ดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
โดยลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก 4 บาท ต่อหุ้น เป็น 1 บาท ต่อหุ้น (จากหุ้นสามญัจ านวน 77.0 ลา้นหุ้น เป็น 308.0  
ลา้นหุน้) และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยจ์ านวน 14.2 ลา้นหุน้ (เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 308.0 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 322.2 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 24 พนศจิกายน 2563 บริษทัย่อยไดรั้บช าระเงินค่าหุน้สามญัจ านวน 
14.2 ลา้นบาท ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกอยู่ภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ บริษทัย่อยไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ือเปล่ียนแปลงทุนช าระจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 13 มกราคม 2564 
 
บริษทัย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Myanmar Thai Rubber Joint 
Corporation Limited และ บริษทั Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนจีนตามล าดบั 
 
บริษทัย่อยไม่มีเงินลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของเงินลงทุน 
 
ในระหว่างปี 2563 จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทย่อย ผูบ้ริหารของบริษัทเช่ือว่ามูลค่าเงินลงทุน
ใน Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited และบริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (มหาชน) อาจเกิดการดอ้ย
ค่า และไดจ้ดัท าประมาณการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือก าหนดมูลค่าจากการใชข้องหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด
ของเงินลงทุน จากผลการประเมินดังกล่าวบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวจ านวน 9.8 ลา้นบาท และ 41.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: ไม่มี) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของเงินลงทุน มาจากการประมาณการคิดลดกระแส
เงินสดโดยผูบ้ริหาร สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด มาจากอตัราคิดลด และงบประมาณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือม
ราคา อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินได ้ท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ของ
เงินลงทุนของธุรกิจ 
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11 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

บริษทั เลเทก็ซ์ 
ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 43.84%   
    

สินทรัพยห์มุนเวียน 150,338   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 711,459   
หน้ีสินหมุนเวียน (615,247)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (329,382)   
สินทรัพย์สุทธิ (82,832)   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (36,308)  (36,308) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   10,429 
สุทธิ   (25,879) 

    
รายได ้ 247,496   
ขาดทุน (325,939)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 53,306   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (272,633)   
ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (142,868)  (142,868) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (1,823) 
สุทธิ   (144,691) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (119,503)  (119,503) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (2,537) 
สุทธิ   (122,040) 
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 31 ธนัวาคม 2563 
 บริษทั เลเทก็ซ์ 

ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 

รวม 
 (พันบาท) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (30,342)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,061)   
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 36,995   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 592   

 
 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 
สุทธิ   96,160 
    

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

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (3,001) 
สุทธิ   (121,953) 
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 31 ธนัวาคม 2562 
 บริษทั เลเทก็ซ์ 

ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 

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

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั   (3,755) 
สุทธิ   (122,707) 
    

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

 16,287 พนับาท) 

 
 

57,017 

  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (8,482)   

 
12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- ท่ีดิน  438,467  430,123  68,143  62,843 
- อาคาร  109,223  130,947  40,467  57,747 
  547,690  561,070  108,610  120,590 
         
ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่า 
   ยติุธรรม 

        

- ท่ีดิน  20,372  8,344  7,572  5,300 
- อาคาร  5,718  (21,724)  (6,672)  (17,280) 
  26,090  (13,380)  900  (11,980) 
         
         



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 69 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและ 
  อุปกรณ์ 

 
       

- ท่ีดิน  167,223  -  118,923  - 
- อาคาร  63,723  -  63,723  - 
 13 230,946  -  182,646  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- ท่ีดิน  626,062  438,467  194,638  68,143 
- อาคาร  178,664  109,223  97,518  40,467 
รวม  804,726  547,690  292,156  108,610 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
รายไดค่้าเช่า 15,648  7,020 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยจ์ านวนหน่ึงท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่าแต่ละ
สัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกได ้ ประกอบดว้ย สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี การต่ออายุสัญญา
ภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนเงินประมาณ 673.9 ลา้นบาท 
และจ านวน 292.2 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 327.2 ล้านบาทและ 108.6 ล้านบาท ตามล าดับ) ไปค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 18) 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับ 
การใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 3 
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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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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 
 
 

เคร่ืองจกัร 
 อุปกรณ์ 
ส านกังานและอุปกรณ์อ่ืน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,559,431  1,053,392  987,664  523,670  142,529  179,845  202,865  4,649,396 
เพิ่มข้ึน -  -  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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,560,004  1,172,183  814,331  536,364  138,191  184,215  132,813  4,538,101 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม  
   TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดหูมายเหตขุ้อ 3(ข)) -  32,087  -  466  2,050  -  -  34,603 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,560,004  1,204,270  814,331  536,830  140,241  184,215  132,813  4,572,704 
เพิ่มข้ึน 1,082  1,619  199  17,597  11,957  -  138,309  170,763 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 168,293  191,301  112,559  -  -  -  -  472,153 
โอน -  2,987  31,980  7,395  -  10,723  (53,085)  - 
ส่วนเกินทุนของท่ีดินและอาคารโอนไปอสังหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 20,097  22,070  -  -  -  -  -  42,167 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดหูมายเหตุข้อ 12) (167,223)  (73,503)  -  -  -  -  -  (240,726) 
ตดัจ าหน่าย -  (4,331)  (6,024)  (3,943)  (1,840)  (56)  (338)  (16,532) 
จ าหน่าย -  -  (1,330)  (51,706)  (9,470)  -  -  (62,506) 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์ -  (233,639)  (278,090)  -  -  -  -  (511,729) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,582,253  1,110,774  673,625  506,173  140,888  194,882  217,699  4,426,294 
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 งบการเงนิรวม 

 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  

 
 
 

เคร่ืองจกัร  

 
อุปกรณ์ 

ส านกังานและอุปกรณ์อ่ืน  

 
 
 

ยานพาหนะ  

 
 

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัท่ี 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) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  -  (253,426)  -  -  -  -  (253,426) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 15,447  194,594  259,512  395,053  120,744  115,213  -  1,100,563 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  74,013  115,770  37,576  7,180  12,092  -  246,631 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,907)  2,959  2,377  -  -  -  -  2,429 
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารท่ีโอนไป 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตขุ้อ 12) -  (9,780) 

 
-  -  - 

 
-  -  (9,780) 

ตดัจ าหน่าย -  (800)  (4,739)  (2,930)  (1,145)  (43)  -  (9,657) 
จ าหน่าย -  -  (1,330)  (51,403)  (9,374)  -  -  (62,107) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  (233,639)  (278,090)  -  -  -  -  (511,729) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 12,540  27,347  93,500  378,296  117,405  127,262  -  756,350 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,563,723  987,229  580,125  127,585  14,123  67,620  217,699  3,558,104 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,990  96,198  -  292  9,360  -  -  111,840 
 1,569,713  1,083,427  580,125  127,877  23,483  67,620  217,699  3,669,944 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 505.8 ลา้นบาท (2562: 489.2 ล้านบาท) 

 
กลุ่มบริษทัมีต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึงอาคารและเคร่ืองจักร บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน
สินทรัพยจ์ านวน 1.3 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.0 ต่อปี  (2562: 4.2 ล้านบาท มีอัตราดอกเบีย้ท่ีรับรู้ร้อย
ละ 4.3 ต่อปี) 

 
ในเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองจกัร ถูกตีราคาโดยพิจารณาวิธีราคาตลาดและวิธีคิดตน้ทุนทดแทน 
กลุ่มบริษทั/บริษทั ตีราคาใหม่โดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระและไดรั้บการรับรองจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงส่งผลใหส่้วนเกินทุนจากการตีราคา ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัเพ่ิมข้ึน จ านวน 472.2 ลา้นบาท และ 111.9 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  464,129  441,103  436,403  154,779  97,395  141,947  6,668  1,742,424 
เพิ่มข้ึน  -  -  -  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 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม   
   TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 

 
-  2,495  -  142  -  -  -  2,637 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  464,702  443,838  239,626  157,280  91,506  146,297  2,208  1,545,457 
เพิ่มข้ึน  -  57  13  1,206  -  -  6,033  7,309 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  35,708  76,145  -  -  -  -  -  111,853 
โอน  -  1,527  407  -  -  618  (2,552)  - 
ส่วนเกินทุนของท่ีดินและอาคารโอนไปอสงัหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 

 
9,204  22,070  -  -  -  -  -  31,274 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดหูมายเหตุข้อ 12)  (118,923)  (73,503)  -  -  -  -  -  (192,426) 
ตดัจ าหน่าย  -  -  (1,999)  -  -  -  -  (1,999) 
จ าหน่าย  -  -  -  (69)  (7,004)  -  -  (7,073) 
กลบัรายการตีราคาสินทรัพย ์  -  (72,487)  -  -  -  -  -  (72,487) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  390,691  397,647  238,047  158,417  84,502  146,915  5,689  1,421,908 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์ 
ส านกังานและ
อุปกรณ์อ่ืน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ถาวรอ่ืน  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  12,540  81,515  257,970  141,803  86,025  84,247  -  664,100 
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) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมจากการตีราคาสินทรัพย ์  -  -  (253,426)  -  -  -  -  (253,426) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  12,540  87,254  60,525  146,138  83,760  91,705  -  481,922 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  24,526  34,425  3,917  2,713  7,342  -  72,923 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  (5,454)  -  -  -  -  -  (5,454) 
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารท่ีโอนไป 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดูหมายเหตขุ้อ 12) 

 
-  (9,780)  -  -  -  -  -  (9,780) 

ตดัจ าหน่าย  -  -  (1,926)  -  -  -  -  (1,926) 
จ าหน่าย  -  -  -  (69)  (7,002)  -  -  (7,071) 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมจากการตีราคาสินทรัพย ์  -  (72,487)  -  -  -  -  -  (72,487) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  12,540  24,059  93,024  149,986  79,471  99,047  -  458,127 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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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 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 378,151  294,087  145,023  8,375  2,250  47,868  5,689  881,443 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  79,501  -  56  2,781  -  -  82,338 
 378,151  373,588  145,023  8,431  5,031  47,868  5,689  963,781 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 292.7 ลา้นบาท (2562: 292.6 ล้านบาท) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,476.6 ลา้นบาท และจ านวน 719.4 ลา้น
บาท ตามล าดบั (2562: 2,318.2 ล้านบาทและ 805.3 ล้านบาท ตามล าดับ) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทั (ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 18) 
 
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) 

 
ถา้บริษทัวดัมูลค่าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร มูลค่าสุทธิทางบญัชีแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนดงัต่อไปน้ี 
 

 31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

- ราคาทุน 2,403,941  411,271 
- ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (819,094)  (98,003) 
 1,584,847  313,268 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการโอนท่ีดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 230.9 
ลา้นบาทและ 182.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยก่อนโอนกลุ่มบริษทั/บริษทัไดว้ดัมูลค่าท่ีดินและอาคารนั้นใหม่ดว้ย
มูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรจ านวน 42.2 ลา้นบาท และ 31.3 ลา้นบาทตามล าดบั ภายใตส่้วนเกินทุนของสินทรัพย์
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นนั้น ณ วนัโอน เป็นเทคนิคเดียวกนักบัท่ีใช้วดั
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ีรายงาน (ดูหมายเหตขุ้อ 12) 
 

14 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงินรวม 
     2563  2562 
     (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     12,303  12,303 
        

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     (5,427)  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (6,876)  (5,427) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      (12,303)  (5,427) 
        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      -  6,876 

 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใชซ่ึ้งวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองโดยขอ้สมมติท่ีส าคญัของการประมาณการคิด
ลดกระแสเงินสด ไดแ้ก่ อตัราคิดลดและประมาณการ EBITDA อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณท่ีอา้งอิงอตัรา
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินลงทุนของกลุ่มธุรกิจ ประมาณการ EBITDA ข้ึนอยู่กบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ในอนาคตโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีต จากผลการประเมินดงักล่าวและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีมูลค่าตาม
บญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน จึงบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 
6.9 ลา้นบาทโดยรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในระหวา่งปี 2563 (2562: 5.4 ล้านบาท) 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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15 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  192,192  193,158  6,239  6,270 
ตดัจ าหน่าย  (3,863)  (966)  (126)  (31) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  188,329  192,192  6,113  6,239 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวนรวมประมาณ 13,558 ไร่และ 
49 ไร่ ตามล าดบั (2562: 13,558 ไร่และ 49 ไร่ ตามล าดับ) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บโอนการครอบครองและอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย 
 

16 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
ประโยชนใ์นท่ีดินเป็น จ านวนเงินรวม 145 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายเงินล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิในการ
ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 45 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม MTRJC ยงัไม่สามารถโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้จึงมีการท าขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกบัทาง Vantage ใหท้าง Vantage เป็นผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ
เป็นผูบ้ริหารสวนยางพาราพร้อมกรีดและจะตอ้งทยอยคืนจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน
จนกว่า MTRJC จะไดก้รรมสิทธ์ิจึงจะยกเลิกขอ้ตกลงน้ี  โดย Vantage จะทยอยจ่ายจากผลการด าเนินงานของสวน
ยางพารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินมีมูลค่าคงเหลือ 34.8 ลา้นบาท
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 80 

17 ต้นทุนการพฒันาสวนยาง 
 

  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  891,575  885,902 
เพ่ิมข้ึน  2,931  7,842 
ค่าตดัจ าหน่าย   (4,203)  (2,169) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  890,303  891,575 

 
18 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 
  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
 

 หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  36,888  -  36,888  12,302  -  12,302 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
3,845,124  -  3,845,124  3,685,914  -  3,685,914 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 -  1,600  1,600  -  3,100  3,100 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน 

 
1,076,429  -  1,076,429  1,181,287  -  1,181,287 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

 

56,869  -  56,869  54,190  -  54,190 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

 
5,015,310  1,600  5,016,910  4,933,693  3,100  4,936,793 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  36,888  -  36,888  2,545  -  2,545 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
3,163,323  -  3,163,323  2,904,158  -  2,904,158 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  47,000  47,000  -  47,000  47,000 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน 

 
726,250  -  726,250  831,250  -  831,250 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

 

32,672  -  32,672  51,102  -  51,102 

รวมหนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบีย้ 

 
3,959,133  47,000  4,006,133  3,789,055  47,000  3,836,055 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 1,355.6 ลา้นบาทและ 83.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2562: 1,961.0 ล้านบาทและ 79.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) วงเงินสินเช่ือใชไ้ปจากธนาคารพาณิชยข์องกลุ่ม
บริษทัจ านวน 4,986.1 ลา้นบาทและ 31.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 4,947.3 ล้านบาทและ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และบริษทัมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยข์องบริษทัย่อยจ านวน 945.0 ลา้นบาทและ 10.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2562: 950.0 ล้านบาทและ 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน
เงินรวม 396.8 ลา้นบาท (2562: 920.3 ล้านบาท) 
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 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ     

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   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)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

 
  

ภายใน 1 ปี 24,379  (2,252)  22,127  22,949  (2,063)  20,886 
1 - 5 ปี 33,924  (1,861)  32,063  31,913  (1,697)  30,216 
รวม 58,303  (4,113)  54,190  54,862  (3,760)  51,102 

 
บริษทัไดข้ายอาคารและเคร่ืองจกัรดว้ยมูลค่าใหก้บับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงและเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง มีนาคม 2566 ภายใต้
สญัญาเช่าดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดจ านองดว้ยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัร
และค ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูแ้ละรักษา
ระดบัอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา เช่น การรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 
การละเมิดสัญญาเงินกู้ยืม 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูแ้ละรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไข
อ่ืนตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา เช่น การรักษาระดบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ โดยในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัท าผิดเง่ือนไขการรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงิน
กูย้ืม การผิดเง่ือนไขของสัญญาน้ีอาจเป็นสาเหตุใหธ้นาคารเรียกช าระเงินกูย้ืมท่ีคา้งช าระตามสัญญาดงักล่าวทั้งจ านวน
ได ้อยา่งไรกต็าม ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือผ่อนผนัเง่ือนไขในการรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงิน
จากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการเจรจาจดัตารางการจ่ายช าระหน้ีใหม่ 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

 (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 204,000 

 

228,000 

 
 
 
 
 
 
 204,000 

 
 
 
 
 
 
 228,000 

ข)    เงินกูย้ืมจ านวนเงิน 645 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ 20 งวด (7 ลา้นบาทส าหรับงวด 1-8 งวด
ละ 10.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 9-16 งวดละ 14 ลา้น
บาท ส าหรับงวด 17-19 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 20) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2559 491,000 

 

547,000 

 

491,000 

 

547,000 
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 6-16 และ เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ
ส าหรับงวด 17) จ่ายช าระทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2561 31,250 

 

56,250 

 

31,250 

 

56,250 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

 (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 170,300 

  
 
 

175,000 

 

- 

 

- 
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 93,100  

 
 
 

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 86,779 

  
 
 

75,037 

 

- 

 

- 
รวม 1,076,429  1,181,287  726,250  831,250 
หัก  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
       ภายในหน่ึงปี (773,000) 

 
(238,600) 

 
(720,000) 

 
(105,000) 

สุทธิ 303,429  942,687  6,250  726,250 

 
19 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 93,323  95,557  67,653  71,871 
รวม 93,323  95,557  67,653  71,871 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงานโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  95,557  55,369  71,871  37,238 
         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,893  7,716  3,156  4,238 
ตน้ทุนบริการในอดีต  -  19,744  -  15,741 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   1,998  2,192  1,288  1,575 
  8,891  29,652  4,444  21,554 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร)วขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (1,496)  14,124  1,849  14,124 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  3,440  -  3,008  - 
- การปรับปรุงค่าประสบการณ์  6,081  -  4,095  - 

  8,025  14,124  8,952  14,124 
ผลประโยชนจ่์าย  (19,150)  (3,588)  (17,614)  (1,045) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  93,323  95,557  67,653  71,871 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.3 - 1.8  1.8 - 4.4  1.4  1.8 - 4.4 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3.0 - 4.0  3.0 - 5.5  4.0  3.0 - 5.5 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 10 ปี (2562: 16 ปี) 
  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (6,616)  (7,211)  7,707  8,373 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)              7,173  8,858  (6,301)  (7,748) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (5,436)  (5,916)  6,382  6,972 
        

 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (3,879)  (4,359)  4,491  5,010 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)       4,166  5,342  (3,682)  (4,720) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (2,703)  (3,366)  3,092  3,892 
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20 ส ารองและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารอง
ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าว
มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ารองการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
และส่วนท่ีมีประสิทธิผลของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 
 
ส ารองการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 
 
ส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 
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 ส ารองการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,260,289  1,266,412  516,734  511,789 
การตีมูลค่าท่ีดินhอาคารและเคร่ืองจกัร 
 ก -กสุทธิจากภาษีเงินได ้ 355,821 

 
45,878 

 
89,482 

 
45,878 

การโอนส่วนเกินทุนของท่ีดินและอาคารไป 
   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 33,733 

 
- 

 
25,020 

 
- 

ตดัจ าหน่าย (52,343)  (52,001)  (41,006)  (40,933) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,597,500  1,260,289  590,230  516,734 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
 ส่วนงาน 1 น ้ายางขน้และน ้ายางแปรรูป 
 ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑจ์ากยาง 
 ส่วนงาน 3 สวนยางพารา 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัไดม้าจากการขายสินคา้ซ่ึงเป็นส่วนงานน ้ ายางขน้และน ้ายางแปรรูป ผลิตภณัฑจ์ากยาง และสวน
ยางพารา ซ่ึงมีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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 งบการเงนิรวม 
 น า้ยางข้นและน า้ยางแปรรูป  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562 

        (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,199  4,185  2,644  2,634  5  8   6,848  6,827 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,172  1,448  1  -  55  43   1,228  1,491 
รวมรายได้ 5,371  5,633  2,645  2,634  60  51   8,076  8,318 
 

                

การจ าแนกรายได้                 
ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั                 
ไทย 2,547  2,341  126  158  5  8   2,678  2,507 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 354  576  1,837  2,010  -  -   2,191  2,586 
มาเลเซีย 601  513  2  -  -  -   603  513 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 244  99  2  -  -  -   246  99 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 60  62  54  24  -  -   114  86 
สาธารณรัฐเกาหลี 52  106  26  25  -  -   78  131 
ประเทศอ่ืนๆ 341  488  597  417  -  -   938  905 
รวมรายได้ 4,199  4,185  2,644  2,634  5  8   6,848  6,827 

                 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้                 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 4,199  4,185  2,644  2,634  5  8   6,848  6,827 
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 งบการเงนิรวม 
 น า้ยางข้นและ       

 น า้ยางแปรรูป  ผลติภัณฑ์จากยาง  สวนยางพารา  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 163  (172)  (266)  (258)  1  (14)   (102)  (444) 
                 

ดอกเบ้ียรับ  1  1  -  -  -  -   1  1 

ดอกเบ้ียจ่าย  (134)  (158)  (51)  (47)  -  -   (185)  (205) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (78)  (85)  (166)  (137)  (6)  (10)   (250)  (232) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการขาย (127)  (169)  (34)  (34)  -  -   (161)  (203) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร (199)  (243)  (250)  (252)  (18)  (15)   (467)  (510) 

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนท่ีมีสาระส าคญั                   

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้ (1)  -  (44)  (137)  -  -   (45)  (137) 
เงินลงทุนในตราสารทุน 70  81  -  -  30  30   100  111 
สินทรัพยส่์วนงาน 3,535  2,993  2,549  2,482  2,181  2,137   8,265  7,612 
หน้ีสินส่วนงาน 4,302  4,029  1,498  1,448  160  149   5,960  5,626 
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(ก) การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 
 รายได้  ก าไรหรือขาดทุน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 8,076  8,318  (168)  (471) 
ส่วนงานอ่ืน 127  50  -  - 
ตดัรายการระหวา่งส่วนงาน (1,237)  (1,497)  48  (3) 
รวม 6,966  6,871  (120)  (474) 

 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 11,501  10,892  6,352  7,022 
ตดัรายการระหวา่งส่วนงาน (3,236)  (3,280)  (392)  (1,396) 
รวม 8,265  7,612  5,960  5,626 

 

 
 งบการเงินรวม  
 2563  2562 
รายการอื่นที่มี 
   สาระส าคัญ  

รวมส่วน
งานท่ี
รายงาน  ปรับปรุง  

 
รวม  

รวมส่วน
งานท่ี
รายงาน  ปรับปรุง  

 
รวม 

 (ล้านบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 8  (7)  1  3  (2)  1 
ดอกเบ้ียจ่าย 192  (7)  185  207  (2)  205 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั 
   จ าหน่าย 251  (1)  250  233  (1)  232 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   ของลูกหน้ีการคา้ 45  -  45  137  -  137 
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(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ส่วนงานท่ี 1 2 และ 3 มีการจดัการทัว่โลกแต่มีการผลิตและส านกังานขายในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ 
สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 
 งบการเงินรวม 

ข้อมลูส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ไทย 2,678  2,507  5,668  5,202 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,191  2,586  -  - 
มาเลเซีย 603  513  -  - 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 246  99  -  - 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 114  86  -  - 
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 78  131  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 938  905  94  96 
เงินลงทุนในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน -  -  98  111 
รวม 6,848  6,827  5,860  5,409 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ข้อมลูส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ไทย 3,462  3,486  4,306  3,299 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 349  565  -  - 
มาเลเซีย 601  513  -  - 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 244  99  -  - 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 60  62  -  - 
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 52  106  -  - 
ประเทศอ่ืนๆ 341  463  -  - 
รวม 5,109  5,294  4,306  3,299 

 
(ค) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทั ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภณัฑจ์ากยาง
จึงไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 

 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   

31 ธันวาคม 
กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม  รวม 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ 865  3,335  4,200  1,466  2,905  4,371 
ขายในประเทศ 95  3,781  3,876  126  3,822  3,948 
ตดัรายการระหวา่งกนั -  (1,228)  (1,228)  -  (1,492)  (1,492) 
รวม 960  5,888  6,848  1,592  5,235  6,827 
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22 รายได้อ่ืน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินชดเชยดอกเบ้ีย  11,866  15,315  11,866  - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้เศษซาก  22,141  9,981  18,927  5,265 
ค่าเช่า  17,383  12,302  8,637  6,262 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  18,692  -  13,726  - 
ดอกเบ้ียรับ         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  4,963  66 
- กิจการอ่ืน  1,219  1,561  93  282 

ก าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ 
    อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
12 26,090  -  900  - 

อ่ืนๆ  20,718  4,512  6,343  702 
รวม  118,109  43,671  65,455  12,577 

 
23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 373,989  432,048  157,893  199,850 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 8,891  9,909  4,444  5,813 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 7,682  10,555  3,389  4,432 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 11,750  -  -  - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ - จ่ายช าระหน้ีธุรกรรมการ 
   จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17,395  -  -  - 
อ่ืนๆ 90,220  80,617  36,294  33,109 
รวม 509,927  533,129  202,020  243,204 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัย่อย (ESOP) และใหแ้ก่
กรรมการบริษทั จ านวน 14.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 14.2 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามญัของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีให้สิทธิเท่ากบั 2.23 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีผลแตกต่างดงักล่าวถือเป็นรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑแ์สดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 17.4 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยวดัมูลค่าของรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์ว้ยการวดัมูลค่ายุติธรรมของบริการท่ีปรึกษาภายนอกโดย
อา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหต้ราสารทุนค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
ตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Discounted Cash Flow Approach : DCF)  จะเท่ากบั
ตน้ทุนของเงินส่วนทุน หรืออตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Cost of Equity : Ke) ซ่ึงเป็นการค านวณมูลค่าจากผล
ประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัย่อยในอนาคตค านวณไดจ้ากทนษฎีแบบจ าลองในการ
ก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ซ่ึงมีข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนปลอดความเส่ียงใช้อตัรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และอัตราผลตอบแทนของตลาด  ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ค่าเฉล่ียเบตา้ของบริษทัยอ่ยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

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

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (140,695)  (70,598)  (28,355)  102,108 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,506,019  3,507,655  3,667,994  3,903,531 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 905,299  862,933  650,038  587,648 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 164,975  217,574  64,757  78,570 
ผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 481,107  518,508  195,250  241,637 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 44,225  136,704  713  - 
ตน้ทุนผลิตท่ีไม่เตม็ก าลงัผลิตปกติ 124,882  43,921  17,307  2,527 
 

 
25 ภาษเีงนิได้ 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  18,957  30,137  (11,178)  (4,548) 
รวมภาษเีงินได้   18,957  30,137  (11,178)  (4,548) 
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 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้ 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 514,293  (102,859)  411,434  57,348  (11,470)  45,878 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,025)  1,605 

 
(6,420) 

 
(14,124)  2,825 

 
(11,299) 

สุทธิ 506,268  (101,254)  405,014  43,224  (8,645)  34,579 

            
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้ 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            
การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 143,127  (28,625)  114,502  57,348  (11,470)  45,878 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,951)  1,790 

 
(7,161) 

 
(14,124)  2,825 

 
(11,299) 

สุทธิ 134,176  (26,835)  107,341  43,224  (8,645)  34,579 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (101,573)    (443,538) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (20)  (20,315)  (20)  (88,771) 
สิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   (4,800)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   19,161    47,917 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (36,601)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี 

  
63,349 

   
47,702 

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากผลขาดทุนสะสมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

  
2,537 

   
27,551 

อ่ืนๆ   (4,374)    (4,262) 
สุทธิ 19  18,957  7  30,137 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   97,730    (176,664) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  19,546  (20)  (35,333) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   953    1,014 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (28,244)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

  
- 

  
 

  
26,123 

การตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากผลขาดทุนสะสมท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้

  
- 

  
 

  
3,793 

อ่ืนๆ   (3,433)    (145) 
สุทธิ (11)  (11,178)  (3)  (4,548) 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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งบการเงินรวม 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 80,074  98,955  (470,941)  (369,585) 
การหกักลบรายการของภาษี (80,074)  (98,955)  80,074  98,955 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  -  -  (390,867)  (270,630) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 83,114  81,843  (156,469)  (139,541) 
การหกักลบรายการของภาษี (83,114)  (81,843)  83,114  81,843 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ  -  -  (73,355)  (57,698) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกราคม 

2563 

  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,706  143  -  26,849 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   (ขายและเช่ากลบัคืน) 12,591  (7,933)  - 

 
4,658 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19,112  (2,052)  1,605  18,665 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกราคม 

2563 

  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 
 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
        
        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 3,760  2,240  -  6,000 
อ่ืนๆ 2,218  (1,601)  -  617 
ยอดขาดทุนยกไป 34,568  (11,283)  -  23,285 
รวม 98,955  (20,486)  1,605  80,074 
 

      

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (292,534)  15,769  (102,859)  (379,624) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
   (จากการตีราคาเพ่ิม) (63,260)  (6,331)  - 

 
(69,591) 

ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนพฒันาสวนยาง (12,389)  (4,854)  -  (17,243) 
อ่ืนๆ (1,402)  (3,081)  -  (4,483) 
รวม (369,585)  1,503  (102,859)  (470,941) 
        

สุทธิ (270,630)  (18,983)  (101,254)  (390,867) 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 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 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 
2563  

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม  

2563 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 26,706  143  -  26,849 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ขายและเช่ากลบัคืน) 12,591  (7,933)  -  4,658 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,374  (2,634)  1,790  13,530 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 11,596  12,420 

 
-  24,016 

อ่ืนๆ 1,404  53  -  1,457 
ยอดขาดทุนยกไป 15,172  (2,568)  -  12,604 
รวม 81,843  (519)  1,790  83,114 

        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพ่ิม) (126,211)  18,119  (28,625)  (136,717) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (จากการตีราคาเพ่ิม) (11,770)  (757)  -  (12,527) 
อนุพนัธ์ -  (2,876)  -  (2,876) 
อ่ืนๆ (1,560)  (2,789)  -  (4,349) 
รวม (139,541)  11,697  (28,625)  (156,469) 

สุทธิ (57,698)  11,178  (26,835)  (73,355) 

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   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 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 (จากการตีราคาเพ่ิม) (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) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 122,787  124,201  -  28,244 
รวม 122,787  124,201  -  28,244 

 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 - 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัภาษี
เงินได้ในปัจจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้างส่วนจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน ผูบ้ริหารเช่ือว่า
มีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีเกิดจากการขยายก าลงัการผลิตในบางธุรกิจ การจดัโครงสร้างทางการเงิน
และปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะมีเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้
ดว้ยเหตุน้ีจึงรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

26 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 24,162  (351,723)  108,908  (172,116) 

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) 0.04  (0.52)  0.16  (0.25) 

        
27 เงนิปันผล 

 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล  

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

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

 
  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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28 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
สินทรัพยอ์นุพนัธ์อ่ืน 21,542  21,542  -  21,542 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 70,000  -  70,000  70,000 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอ่ืน 91,542       

        
หนี้สินทางการเงิน        
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน        
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน (1,882)  (1,882)  -  (1,882) 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิอ่ืน (1,882)       

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
สินทรัพยอ์นุพนัธ์อ่ืน 14,818  14,818  -  14,818 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 70,000  -  70,000  70,000 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอ่ืน 84,818       

        
หนี้สินทางการเงิน        
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน        
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน (440)  (440)  -  (440) 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิอ่ืน (440)       

 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
      ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2562        
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วัด
มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  4,284  -  4,284 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 81,200  -  81,200  81,200 
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  (209)  -  (209) 
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 งบการเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
      ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2562        
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วัด
มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  1,584  -  1,584 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 81,200  -  81,200  81,200 
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  (90)  -  (90) 

 
เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

 
ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 
 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบันค านวณโดย
อา้งอิงจากเสน้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

   

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาดท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิล่าสุด 
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(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการ
พฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการ
ด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทั
เผชิญเพ่ือก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบาย
และระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุม
ให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้
พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทัก ากับดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ี
กลุ่มบริษทั/บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและ
ในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็น
ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้  

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของ
ลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้น
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เครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ี
ลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ราย
ใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและ
การส่งสินคา้ กลุ่มบริษทั/บริษทัจะทบทวนวงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะ
ทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ี เ กินกว่าวงเ งินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง  

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลา
การจ่ายช าระสูงสุดท่ี 3 เดือน 

 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 802,227  -  732,169  - 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 261,328  -  232,886  - 
3 - 6 เดือน 259  -  8  - 
6 - 12 เดือน 3,554  3,201  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 311,259  311,259  134,242  134,242 

รวม 1,378,627  314,460  1,099,305  134,242 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (314,460)    (134,242)   

สุทธิ 1,064,167    965,063   
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อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม  
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
   (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 522,651  475,970 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 236,243  179,623 
3 - 6 เดือน 169,800  80,007 
6 - 12 เดือน 33,901  7,177 
มากกวา่ 12 เดือน 134,242  134,242 

รวม 1,096,837  877,019 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (269,700)  (133,529) 
สุทธิ 827,137  743,490 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 90 วนั 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ 
     เกดิขึ้นของลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ  

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 269,700  133,529 
เพ่ิมข้ึน 44,760  713 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 314,460  134,242 

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์  

  
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ ถูกจ ากดัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินซ่ึงมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
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(ข.1.3) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีนโยบายใหก้ารค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัยอ่ยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตขุ้อ 6) 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และลดผลกระทบ
จากความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานโดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลดรวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 
 

 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์          
เงินเบิกเกินบญัชี   36,888  36,888  -  -  36,888 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 
   การเงิน 3,845,124  3,845,124  -  -  3,845,124 
เจา้หน้ีการคา้  222,818  222,818  -  -  222,818 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 1,600  1,600  -  -  1,600 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 1,076,429  773,000  303,429  -  1,076,429 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 56,869  33,696  16,323  9,596  59,615 
 5,239,728  4,913,126  319,752  9,596  5,242,474 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนพุันธ์          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

         

- กระแสเงินสดออก (440)  (942,770)  -  -  (942,770) 
- กระแสเงินสดเขา้ 20,100  980,497  -  -  980,497 

 19,660  37,727  -  -  37,727 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 
มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนพุันธ์          
เงินเบิกเกินบญัชี   36,888  36,888  -  -  36,888 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 
   การเงิน 3,163,323  3,163,323  -  -  3,163,323 
เจา้หน้ีการคา้  52,903  52,903  -  -  52,903 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 47,000  47,000  -  -  47,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 726,250  720,000  6,250  -  726,250 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 32,672  22,211  9,256  2,534  34,001 
 4,059,036  4,042,325  15,506  2,534  4,060,365 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ย
กวา่ 

 
มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนพุันธ์          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

         

- กระแสเงินสดออก (440)  (640,091)  -  -  (640,091) 
- กระแสเงินสดเขา้ 14,818  658,422  -  -  658,422 

 14,378  18,331  -  -  18,331 
 

 งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย ท่ี

แทจ้ริง 
 

ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท)   

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0 - 7.4 

  
3,698,216 

  
- 

  
3,698,216 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
4.0 

  
3,100 

  
- 

  
3,100 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 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 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท)   

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  992,933  -  992,933 
รวม   992,933  -  992,933 
        

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
3.0 - 7.4 

  
2,906,703 

  
- 

  
2,906,703 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
3.9 

  
47,000 

  
- 

  
47,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 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 

 

กระแสเงินสดเขา้/กระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลด
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะ
ไม่มีการปิดสัญญาดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญาการเปิดเผยแสดงใหเ้ห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสด
สุทธิส าหรับอนุพนัธ์ท่ีช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ ซ่ึง
ช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวนขั้นตน้พร้อมกนั 

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
และอตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทั/บริษทั
ไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้  

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็น  
สกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั/บริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นหลกัเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบ
ก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงาน
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในภายหลงั 



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

116 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากเงินตร า
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 

เงินยโูร 

 

เงินหยวน 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  เงินหยวน 

  
รวม 

 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  50  50  -  45  45 
ลูกหน้ีการคา้ 617  -  -  617  509  -  509 
เจา้หน้ีการคา้ (26)  -  (6)  (32)  -  (3)  (3) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ที่มคีวามเส่ียง             591 

 
- 

 
44 

 
635 

 
509 

 
42 

 
551 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          77  -  -  77  26  -  26 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (1,046)  (7)  -  (1,053)  (573)  -  (573) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (378)  (7)  44  (341)  (38)  42  4 
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(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึง
ส่ง ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิด
ต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุข้อ 18) กลุ่มบริษทั/บริษทัไดล้ดความ
เส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าใหม้ัน่ใจวา่เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
29 การบริหารจดัการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
30 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
เคร่ืองจกัร อาคารและงานระหวา่งก่อสร้าง         19  37  -  - 
รวม  19  37  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินประมาณ 18.4              
ลา้นบาท (2562: 36.9 ล้านบาท) 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัในการซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้ส าหรับการปลูก
ยางพาราในเขตจงัหวดัทางภาคเหนือ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

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

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

 
หนังสือค ้าประกนัธนาคาร      
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของกลุ่มบริษทัและบริษทั เหลืออยู่เป็นจ านวน
เงินประมาณ 14 ลา้นบาทและ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 16 ล้านบาทและ 10 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
การจดัตั้งบริษทัย่อย 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั 
ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท คิดเป็นเงินลงทุนจ านวน 1.0 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม 2564  

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ท าการเพิ่มทุนบริษทัย่อยดงักล่าว 
จ านวน 59 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท และ ณ วนัเดียวกนั ไดอ้นุมติั
การขายสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัให้แก่ บริษทั ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จ ากดั 

แนวทางการปฎิบัติข้อผ่อนปรนทางการบัญชี 

 
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
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การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมีการ
ตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพ่ือเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด โดยสนบัสนุนให้
ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจ ากดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จากขอ้มูลของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใชไ้ดแ้ลว้และก าลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก อย่างไรก็ตาม 
ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและ
ป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจของ 
กลุ่มบริษทั/บริษทัทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 


