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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

 
“ บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาธุรกิจการสงออกเสนดายยางยืดไปยังตางประเทศ และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดเพื่อใหตรา

ยี่หอ FILATEX  เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดวยทั้งปริมาณและคุณภาพที่ไดมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาการบริการหลัง

การขายอยางเปนระบบ เพื่อใหลกูคาเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด” 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 

บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบัน ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)    กอตั้งเมื่อ

วันที่ 10 เมษายน 2527 เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายเสนดายยางยืด (LATEX THREAD) ดวยวิธีการ EXTRUSION มีทุนจด

ทะเบียนครั้งแรก 4 ลานบาท ตอมาในเดือนกันยายน 2534 กลุมบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน) ไดเขาซ้ือกิจการของ

บริษัทฯ และไดมีการขยายไปสูธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  มีการขยายงานอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2534  จนกระทั่งปลายป  2539 – 

2540  ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย  เนื่องจากมีการลดคาเงินบาท และตอมามีการสั่งปดสถาบันการเงิน

เปนจํานวนมาก สงผลใหบริษัทฯ ประสบปญหาขาดทุนจากเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไวเปนจํานวนมาก และตอมาบริษัทฯ 

ประสบปญหาสภาพคลอง เมื่อบริษัทแมคือ  บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน) ถูกสั่งปดกิจการลง สงผลใหบริษัทฯ ไม

สามารถชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ของบริษัทฯ ได และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดหยุดดําเนินการในธุรกิจการ

ลงทุน สวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้น มีการชะลอตัวลงอยางรุนแรง  เนื่องจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยไมเอื้ออํานวย 

และบริษัทฯ ขาดเงินลงทุน ทําให ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจที่ยังดําเนินการอยูคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเสนดายยางยืดแบบชนิด

หนาตัดกลมเคลือบดวยแปง(Talcum)  

บริษัทฯ เปนผูผลิตแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอิตาลี 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:  2000 และปจจุบันการรับรองดังกลาวไดปรับระดับขึ้น

เปน ISO 9001: 2015 จากการที่บริษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณคาแหงการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา จึงทําใหสินคาภายใต

ชื่อ “FILATEX” เปนที่ยอมรับในกลุมอุตสาหกรรมการทอเสนดายยางยืดทั้งในภาคพื้นทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป 
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   บรษิทั ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนในบรษิัทอืน่ โดยถือไวเกินกวารอยละ 

10 ของทุนที่เรียกชําระแลว ดังนี ้

 

บริษทั  วินวูด ชิพส  จํากัด 

สถานที่ตั้ง   : กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ   : โรงสับไม 

ประเภทหุน   : สามัญ 

จํานวนหุนที่ถือ  : 300 หุน 

สัดสวนการถือหุนรอยละ : 20.000 

ทุนที่ชําระแลว  : 10.5 ลานบาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
ปจจุบันบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเสนดายยางยืดเพื่อการสงออกและจําหนายทั้งตางประเทศและ

ภายในประเทศ  สวนธุรกิจการลงทุนและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยไดหยุดดําเนินการตั้งแตป 2540 

 

ธุรกิจยางยืด 

ลักษณะของผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตดายยางยืด (Latex Thread) ภายใตช่ือการคา   “ฟลาเท็กซ” โดยเปนดายยางยืดชนิดหนาตัดกลมยาว

เพื่อนําไปถักทอเปนแถบดายยางยืด (Elastic Band) สําหรับนําไปประกอบกับชุดชั้นในของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ถุงเทา ถุง

นอง เข็มขัด เปนตน นอกจากนี้ ยังใชแทนสปริงหรือฟองน้ําที่ใชกับเฟอรนิเจอร ซึ่งจะทําใหคงทนถาวร และไมเปลืองเนื้อที่ 

ผลิตภัณฑ แบงเปน 3 ประเภท ตามขนาดของเสนดายยางยืด คือ 

 

 Coarse Gauge  คือ  เสนดายยางยืดขนาดทั่ว ๆ ไป ขนาดตั้งแตหมายเลข 20-46  

 Medium  Gauge คือ  เสนดายยางยืดขนาดกลาง ขนาดตั้งแตหมายเลข 48-63 

 Fine Gauge  คือ  เสนดายยางยืดขนาดเล็ก  ขนาดตั้งแตหมายเลข 70-110 

 

 

มูลคาการจําหนายของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปยอนหลัง 

หนวย  :  พันบาท 

 

 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

มูลคาการจําหนายในประเทศ  1,235 0.14 1,825 0.19 3,751 0.48 

มูลคาการจําหนายตางประเทศ 863,963 99.86 946,293 99.81 775,441 99.52 

รวมมูลคาการจําหนาย  865,198 100 948,118   100  779,192   100 

 

อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลคาการ

จําหนาย (%)  

  

(8.75) 

  

(21.68) 

  

(8.32) 
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สัดสวนรายไดในชวง 3 ป ที่ผานมา มีดังนี้ 
          หนวย  :  ลานบาท 

                      

  ป 2561 ป 2560 ป 2559 

 ดําเนินการโดย

บริษทั 

จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

ธุรกิจยางยืด ไทยฟลาเท็กซ 

จํากัด (มหาชน) 

 

865 

 

97.46 

 

948 

 

97.58 

 

779 

 

97.02 

*รายไดอื่น ๆ  23 2.54          24  2.42           24     2.98 

       รวม  888 100.00      972         100.00                803         100.00      

  

* ในป 2561 รายไดอื่นๆ  จํานวน 23 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขายของเสีย 2 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6 

ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 12 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 3 ลานบาท และในป 2560 รายไดอื่นๆ จํานวน 24 ลานบาท ประกอบดวย

รายไดจากการขายของเสีย 3 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ลานบาท หนี้สูญรับคืน 9 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 11 

ลานบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  บริษัท ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด(มหาชน) 

 

5 

 

1.1 การตลาดและการแขงขัน 

การตลาด                      

 การออกเยี่ยมลูกคาอยางเปนประจําที่มีศักยภาพทั้งลูกคาในปะเทศและลูกคาตางประเทศ 

 ขยายตลาดใหมในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกสําหรับลูกคาติดตอตางประเทศโดยผาน Website ที่เกี่ยวกับ Textile 

และ  Email  ตรงไปยังลูกคาผูผลติสินคาประเภทหุมและทอเสนดายยางยืด 

 พัฒนา การบริการAfter sales service ใหเกิดความสะดวก คลองตวั และทันสมัยดวยการใหขอมูลและการจัดทํา

เอกสารทางการคาผานทางระบบสารสนเทศ 

 พัฒนาทางดานการบริการ การสงมอบใหตรงเวลาและรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 

 พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิม่ และมีคุณภาพสูงขึ้น 

 จัดแผนการสงเสริมการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจัดทํา Leaflet ไปยังลูกคาเกาที่ Non Active และ

ลูกคาใหมที่มศีักยภาพ 

 บริษทัฯ มุงเนนในการยกระดับคณุภาพสินคาอยางตอเนื่องจากป 2548  บริษทัฯ ไดรบัการรับรองคณุภาพ

มาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก Oeko-tex standard 100 certificate, Product Class II, ซึ่งเปนการรับรองคุณภาพสินคาวา

เปนสินคาทีค่วามปลอดภัยตอผิวของบคุคลทั่วไป และปจจุบันบรษิัทฯ ไดยกระดับคุณภาพมาตรฐานเปนของ 

Oeko-tex  เปน Product  Class I เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงเปนการรับรองคุณภาพสินคาวาเปนสินคาที่

ปลอดภัยตอสุขภาพผิวของเด็กเลก็ 

 สรางระบบการตรวจสอบสถานะของลูกคาและสรางหลักเกณฑในการควบคุมการสงมอบสินคาเพื่อเปนการ

รักษาคุณภาพลูกคาที่มีดี มิใหเกิดความเส่ียง ในการชําระคาสินคาลาชา 

 

จุดเดนและจุดดอยท่ีมีผลตอกลยทุธทางการตลาด ดังนี้ 

จุดเดน 

 ความนาเชื่อถือจากที่เปนผูผลิตทีใ่ชเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากอิตาลีเปนแหงแรกในประเทศไทย 

 ความนาเชื่อถือจากการที่ได ISO 9001 : 2000 เปนแหงแรกอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศไทย  จนปจจุบนั

บริษทัฯ ไดรบั ISO 9001:2015 จาก TUV NORD CERT GmbH เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการยกระดับ

ความนาเชื่อถือในการบรหิารจัดการอีกขั้นหนึ่ง 

 ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิต ที่มีสินคาหลายขนาดใหกับลูกคาดวยคุณภาพมาตรฐาน 

 ความนาเชื่อถือจากสินคาที่มคีุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอโดยเฉพาะสินคาชนิด  Fine Gauge ซึ่งตองใช

เทคโนโลยีในการผลิตสูงและซับซอน 

 การจัดและสงมอบสินคาที่ตรงเวลาโดยสามารถสงถึงสถานที่หลากหลายตามที่ลูกคาตองการ 

 ความปลอดภัยในการใชสินคาทีป่ลอดภัยตอสุขภาพและไมทําลายส่ิงแวดลอมจากการที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน Oeko-tex จากสถาบัน TESTEX 
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จุดดอย 

 ตนทุนการผลติคอนขางสูง เนื่องจากเปนองคกรใหญ มีตนทุนการบริหารสูงและกําลังการผลิตจํากัด 

 มีจํานวนคูแขงเพิ่มขึ้นซึ่งสวนใหญจําหนายสินคาใหกับลูกคารายเดียวกัน 

 เนื่องจากการที่บริษทัฯ มีตนทุนการผลิตและการบริหารที่สูงจึงทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาได และเปน

ชองทางใหคูแขงขนัสรางความกดดันทางดานราคามาก 

 เงินบาทที่แข็งคาขึ้นตัง้แตอดตีจนถึงปจจุบนั เปนอุปสรรคตอการสรางกลยุทธทางดานราคาขาย 

 

นโยบายการตั้งราคาของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาขาย ดังนี ้

 ราคาขายจะผันแปรตามสภาวะราคาน้ํายาง และการแขงขนั แตจะตองไมต่ํากวาตนทุนแปรผัน ในแตละรายการ

ของสินคาที่ขาย 

 ปริมาณขายโดยรวมจะตองเหมาะสมกับกําลังการผลิต โดยการจัดใหม ีProduct Mix ที่เหมาะสมกับความ

ตองการของตลาด และประสิทธภิาพของการผลิต 

 ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 

 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 

  จากการคาดการณสภาวะน้ํายางขนซึ่งเปนวัตถดุิบหลักของการผลติ มีแนวโนมการปรับฐานราคาอยาง

ตอเนื่อง  ดังนัน้ทางบริษทัฯ จึงยังคงมุงเนนการขายสินคาตางประเทศเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก  เนื่องจากกลุมลูกคา

ตางประเทศจัดวาเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือสูง  จากการจําหนายสินคามานานกวา 20 ป ในป 2561 บรษิัทฯ คงรักษาแผนการตลาด

เดิมโดยกําหนดการแบงสัดสวนการจําหนายอยางชัดเจนดงันี ้

 

  การจําหนายสินคาสงออก       99% 

  การจําหนายสินคาภายในประเทศ     1% 

 

โดยการสงออกบริษัทฯไดกําหนดปริมาณการสงออกใหกับประเทศแถบเอเซีย อยูในอัตรารอยละ 90 สําหรบัสวนที่เหลือได

กําหนดใหกับประเทศในแถบยุโรป และ อเมริกา  การจําหนายสินคาดังกลาว กําหนดการชําระคาสินคาใหเปนไปตามเงื่อนไข

การชําระเงิน  3  ประเภท ไดแก  เงินสด  T/T และ L/C AT SIGHT เทานัน้ ทั้งนี้การเสนอเงื่อนไขใหกับลูกคาขึน้อยูกับคุณภาพ

ลูกคา ปริมาณการสั่งซ้ือ และความมั่นคงทางการเงินซึ่งทางบรษิัทฯ จะทําการตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อการสงออก 
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ลักษณะลูกคา 

ลูกคาภายในประเทศ 

 ปจจุบันลูกคาภายในประเทศยังคงเหลือเพียงรายใหญเพียง 2 – 3 รายเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ฝายการตลาดยังคงออก

เยี่ยมลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธทางการคาไว 

 

ลูกคาตางประเทศ 

 ตลาดหลักคือประเทศในแถบเอเชีย บริษัทฯ จะคัดเลือกผูที่มาจาํหนายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคาสงที่มีศักยภาพใน

การกระจายสินคาไปทั่วภูมิภาคในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเปนผลดีมากกวาการขายใหลูกคารายยอยโดยตรง เนื่องจากมีกําลังซื้อ

สินคาในปริมาณสูงและมีความสามารถในการเก็บสินคาคงคลังพรอมสงใหผูใชไดตลอดเวลาและทันตอความตองการ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดมีการจําหนายใหกับผูใชตรงบางรายที่สามารถส่ังซื้ออยูในปริมาณขนสงไดเปนตูคอนเทนเนอรได 

 ปจจุบันประเทศจีนยังถือวาเปนตลาดใหญ มกีารบริโภคและความตองการปริมาณสินคาเพิ่มสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

แตอยางไรก็ดีเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางการตลาด บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติการตามแผนการกระจายสัดสวนทางการตลาด

โดยจํากัดปริมาณขายตอรายลูกคาและกระจายปริมาณการขายไปยังตลาดอื่นที่มคีวามตองการสูงพอควรและสามารถทํากําไร

ใหกับบริษัทฯ ที่สูงกวา เชน  กลุมประเทศลาตินอเมริกา    กลุมประเทศยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง และกลุม ประเทศ

อินเดีย   
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1.2 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

การผลิต 

โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่  53 หมู  10 ถนนธนบุรี – ปากทอ กม 43.5 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ขณะนี้บริษัทฯ มีกําลังผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 10,500 ตันตอป  โดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศ

อิตาลี ซึ่งสามารถที่จะผลิตสินคาตามที่ลูกคาตองการไดทุกขนาด เปนโรงงานผลิตเสนดายยางยืดแหงเดียวในประเทศ

ไทยที่ใชเครื่องจักรจากประเทศอิตาลี  บริษัทฯ มีบุคลากรผูมีประสบการณดานการผลิตและการควบคุมคุณภาพใน

ระดับหัวหนาขึ้นไปนานกวา 26 ป ทําใหปจจุบันคุณภาพผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับของตลาด โดยเนนเรื่องการใช

เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยสําหรับการตรวจสอบคุณภาพยางโดยเฉพาะ นอกจากนี้การคัดสรรบุคลากรผูเชื่ยวชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพตั้งแตการผสมเคมีจนถึงกอนบรรจุลงกลอง อีกทั้งการจัดเก็บตัวอยางสินคาระหวางผลิตเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีตามความตองการของลูกคา บริษัทฯ ยังมีแผนกวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ (Research and Development) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑหรือสินคาใหมี

คุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ และกอใหเกิดการประหยัดตนทุนการผลิตอีกดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทําวิจัยดานการ

ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่ม ปจจุบัน 

บริษัทฯ มีสายการผลิตเสนดายยางยืดชนิดแปงรวมทั้งหมด 5 สายการผลิต  

 

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมเสนดายยางยืด มีดังนี้ 

 

น้ํายางขน  

 เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเสนดายยางยืด ซึ่งไมมีวัตถุดิบอื่นใดทดแทนได มีแหลงผลิตอยูทางภาคใตและภาค

ตะวันออกของประเทศ โดยบริษัทฯ ไดติดตอซื้อน้ํายางจากผูจําหนายดังนี้ 

 บริษัท ทาฉางรับเบอร จํากัด 

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ยางวีเอ จํากัด 

 

มูลคาการซ้ือน้ํายางพารา ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

หนวย  :  ลานบาท 

 

        ป 2561  ป 2560                      ป 2559            ป 2558                   ป 2557   

 บาท          %          บาท          %                  บาท           %               บาท          %               บาท          %                                                                                               

 435          63           546          70                  426           62                429         62                 482         64        
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ในการสั่งซื้อน้ํายางแตละครั้ง บริษัทฯ จะเลือกซื้อจากผูขายที่ผลิตน้ํายางไดตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะทยอยซื้อน้ํายางเขาทุกสัปดาห และสั่งซื้อจากผูขายที่เสนอราคาถูก เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได

สั่งซ้ือน้ํายางจากผูขายรายอ่ืนอีกประมาณ 2 –3 รายในราคาที่สูงกวาดวยเชนกัน เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เชน ไมมีน้ํา

ยางสง หรือสงไดไมตรงเวลา และในอนาคตบริษัทฯ จะดําเนินการเชนนี้ตอไป โดยไมมีสัญญาซื้อขายกับผูขายรายหนึ่งรายใด 

จะพิจารณาราคา คุณภาพ และการจัดสงครั้งลาสุด ประกอบการซื้อแตละครั้งไป โดยบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธกับผูขายรายใด

ทั้งสิ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํายางขนเฉลี่ยซ่ึงเปนราคากลางในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

           (ราคา บาท / กิโลกรัม) 

 ป 2561  ป 2560  ป 2559  ป 2558  ป 2557  

   35.95   45.10    35.18   35.47    43.39     

 

 

 

ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคายางมดีังนี้ 

 ปริมาณยางในประเทศผูผลิตยาง 

ถาเปนชวงฤดูกาลกรีดยาง มีปริมาณการผลิตยางออกมามาก ราคายางจะปรบัตัวลดลง แตในทางกลบักัน ถาไมใช

ฤดูกาลกรีดยาง ปริมาณการผลิตยางจะออกมานอย ทําใหราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 ความตองการใชยาง 

ถามีความตองการใชยางมากก็จะทําใหราคายางปรับตัวขึ้น ในทางกลับกัน ถามีความตองการใชยางลดลงก็จะทําให

ราคายางปรับตัวลดลงไปดวย 

 ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว ตลาดเซี้ยงไฮ และตลาดสิงคโปร 

เปนราคาที่ชี้นําราคายางทัง้ตลาดในประเทศและนอกประเทศโดยตรง สังเกตจากราคาปดของวันกอนหนาวา

แนวโนมราคายางจะขึ้นหรือลง หากวาเปนบวก ราคายางมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น แตถาเปนลบ แนวโนมราคายางจะ

ต่ําลง        

 

 อัตราแลกเปลี่ยน 

**ถาคาเงินบาทแขง็คาขึน้ จะทําใหเหมือนวาราคายางพาราของเราแพงขึ้น ทําใหความตองการซื้อยางพาราในตลาด

ตางประเทศลดลง ราคายางพาราจึงลดลง ในทางกลับกัน ถาคาเงินบาทออนคาลง จะทําใหเหมือนวาราคายางพารา

ของเราถูกในตลาดตางประเทศ ทาํใหความตองการซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น ราคายางพาราจึงปรับตัวสูงขึ้น 

**ถาเงนิเยนเกิดการออนคาลง จะทําใหตลาดซ้ือขายยางพาราลวงหนาโตเกียวนั้นดงึดูดนักลงทุนไดมากขึ้น สงผลให

ราคายางพาราสูงขึ้น สวนเงินบาท ถามีการแข็งคาขึน้ มูลคาและเงนิที่ไดจากการสงออกก็จะลดลง สินคาจะขายออก

ยากขึ้น ผูซ้ือตางชาติหันความสนใจไปยังตลาดอื่น จะสงผลตอการสงออก 
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 ราคาน้ํามันดิบ 

หากราคาน้ํามันดิบปรบัตัวสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอราคายางสังเคราะหใหมีราคาแพงขึน้ดวย โรงงานอุตสาหกรรม

จึงหนัมาใชยางพาราในการผลิตแทน ทําใหความตองการยางพาราสูงขึ้น ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นตาม ในทาง

กลับกัน ถาราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง ความตองการใชยางพาราจะลดลง ราคายางพาราก็ปรับตัวลดลง 

 เศรษฐกิจโลก 

ภาวะเศรษฐกิจมผีลตอกําลังซ้ือและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความตองการใชยางพาราในอตุสาหกรรมตางๆ 

 

 

นโยบายการซื้อน้ํายางขนของบริษัทฯ 

 โดยปกติบริษทัฯ จะทําการสั่งซ้ือลวงหนาเปนเวลาอยางนอยประมาณ 1 เดือน 

  หากผูขายเสนอราคาน้ํายางขนในราคาต่ําโดยใหสั่งซื้อลวงหนาไดเปนเวลาหลายเดือน บริษทัฯ จะพิจารณาแนวโนม

ของ ราคาและ    อาจจะสั่งซ้ือลวงหนาเปนเวลา 2-3 เดือน 

 กอนการพิจารณาสัง่ซื้อทุกครั้ง บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบราคาน้ํายางขนกับผูจําหนาย (อยูในรายช่ือผูจําหนาย

ของบรษิัทฯ ที่ไดรบัการประเมินและอนุมัติแลว) ที่บริษทัฯเคยสั่งซื้อแลวทุกราย     

 ติดตามสถานการณเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน ราคาน้ํายางในตลาดตางประเทศ อาทิเชน ตลาด

ลวงหนาโตเกียว, ตลาดเซี่ยงไฮ และตลาดสิงคโปร ทั้งนีเ้พื่อดูแนวโนมราคาน้ํายาง และใชประกอบในการตัดสินใจ

สั่งซ้ือ เพื่อใหไดราคาทีเ่หมาะสม 

 

วัตถุดิบและธุรกิจยางยืด 

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บรษิทัฯ ซ้ือน้ํายางมากที่สุด จาก 

    ชื่อบริษัท               รอยละที่สั่งซ้ือ 

ป 2559 บริษทั ทาฉาง จํากัด                 58.89 

ป 2560 บริษทั ทาฉาง จํากัด        46.28 

ป 2561    บริษทั ทาฉาง จํากัด                       46.28 

 

 

สารเคมีอื่น ๆ  

บริษัทฯ พยายามใชสารเคมีที่สั่งซื้อไดในประเทศ ยกเวนสารเคมีประเภท Titanium  Dioxide, Potassium Hydroxide,  

ZMBT,  ZDBC,  Hepteen base,  Microsol Blue/ Violet  ซึ่งทางบริษัทฯ ส่ังซื้อผานตัวแทนขายในประเทศและสั่งซื้อโดยตรง

จากผูผลิต  
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต 
 

 ขั้นตอนการผลติโดยยอมีดงันี ้

        

ขั้นตอนการผลติเสนดายยางยืดชนิดเคลือบแปง 

(ดายยางผลิตโดยวิธีฉีด) 

 

     
 
      เคมีตาง เคม ี ในรูปสารละลาย 

  

น้ํายางผสมแลว                 

               น้ํายางขน(60%)     
       อัดกรอง      
            ใสกลอง 

หัวฉีด  

 

ถาดน้ํากรด    การบรรจ ุ

  

ถาดน้ํารอน   ผึ่งเย็น 

กรรมวิธีเชิงกล 

 

ชั่งตวงวัด     อบแหง    อบใหสุก 

   

  ปฏิกริยาทางเคม ี    เคลือบแปง   รวมเปนแถบ 

 

  

    

ทั้งนี ้จากน้ํายางขนจะนํามาผสมกับเคมเีพื่อฉีดเปนเสนยางยืดพรอมอบแหงรวมเปนแถบยาง เครื่องจักรที่ใชอยูถือวา

เปนเทคโนโลยทีี่ทันสมัยที่สุดในปจจุบัน 
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2. ปจจัยความเสี่ยง  

 
แบงเปน 2 กรณี คือ 

1) ความเส่ียงทางดานกฎหมาย 

 บริษัทฯ ตองดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับความเห็นชอบจากศาล หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินการได

ตามแผนอยางมีนัยสําคัญบริษัทฯ อาจถูกยกเลิกการฟนฟูกิจการ อันจะสงผลใหคดีความตาง ๆ ที่บริษัทฯ ถูกฟองรองตองมา

พิจารณาใหม รวมถึงคดีลมละลายที่มีอยูเดิมดวย  

 

2) ความเส่ียงทางดานธุรกิจ 

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปจจุบัน คือ ธุรกิจเสนดายยางยืด โดยลักษณะการประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 การแขงขันระหวางผูผลิตสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากประเทศของผูผลิตสวนใหญประสบ

ปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง จึงใชมาตรการลดราคาสินคา เพื่อรักษาสวนแบงการตลาดและการสงออกเพื่อให

ไดเงินตราตางประเทศ 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยูในวิกฤตที่คอนขางรุนแรง  อาจสงผลใหเกิดความไมแนนอนตอความตองการ

เสนดายยางยืดในอนาคต 

2.3    ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ไดแก น้ํายางขน   บริษัทฯ ไดจัดการความเสี่ยงโดยจัดซื้อจากผูผลิตน้ํายางขน

กวา 10 ราย และมีการสั่งซื้อลวงหนา 2-3 เดือน เพื่อใหมีน้ํายางเพียงพอ โดยเนนคุณภาพและกําหนดสงมอบ  

สวนวัตถุดิบจําพวกเคมีภัณฑ สวนใหญจะซื้อจากผูผลิตภายในประเทศซึ่งมีอยูหลายราย ทําใหบริษัทฯ สามารถ

ตอรองราคาและลดตนทุนลงได 

2.4 จากวิกฤตภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันในตลาดโลกที่พุงขึ้นอยางรุนแรง ทําใหตนทุนราคาวัตถดุิบ น้ํายาง 

สารเคมีเหลายชนิด ถานหิน และอื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้น และมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางไมหยุดนิ่ง 

2.5 ภาวะคาเงินบาทและคาเงินของประเทศอื่น ๆ แข็งขึ้น สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ 

สหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโนมและมีการคาดการณวาถดถอยลงอยางมาก 
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3. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

                         หนวย :  ลานบาท 

 

                 ตั้งอยูที ่                             มูลคาทางบัญช ี                  ราคาประเมนิ 

                  31/12/61               07/12/59 

-  ที่ดินขนาด 16 ไร   53 หมูที ่10          

(เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ) ถ.ธนบุรี – ปากทอ      30.49     100.21 

    ต. บางโทรัด  จ. สมุทรสาคร 

 

-  อาคารโรงงาน พรอมสิ่งปลูกสราง 53 หมูที ่10         22.32     39.00 

   ขนาด 7,705 ตรม.  ถ.ธนบุรี - ปากทอ 

    ต. บางโทรัด  จ. สมุทรสาคร 

                                   19/02/58 

-  เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับ 53 หมูที ่10 ถ.ธนบุร ี- ปากทอ    56.42   91.35 

    ผลิตเสนดายยางยืดรวม 5 สาย ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร 

   การผลิตอายุการใชงาน 5-15 ป 
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4. ขอพิพาททางกฎหมาย 
ขอพิพาททางกฏหมาย 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 บริษัท สิริภิญโญ จํากัด บริษัท อินเตอรไลทจอหนแฮนคอคประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท เอพีซี แอ็คคอม คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ไดรวมกันยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัท ไทยฟ

ลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตอศาลลมละลายกลาง เปนคดีดําที่ 296/2544   คดีแดงที่ 

406/2544 ซึ่งศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 ใหฟนฟูกิจการของบริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด 

(มหาชน) โดยแตงตั้งใหบริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด เปนผูทําแผน ตอมาบริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร  จํากัด ไดจัดทํา

แผนฟนฟูกิจการเสนอตอที่ประชุมเจาหนี้และมีการนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งในการ

ประชุมเจาหนี้ที่ประชุมมีมติยอมรับแผนดวยคะแนนเสียงรอยละ 74.18 และศาลไดมีคําพิพากษาเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม 2544 

 จากคําสั่งของศาลที่ใหฟนฟูกิจการของบริษัทฯ จึงทําใหเจาหนี้ทั้งหมดที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตองปฏิบัติตามแผน 

รวมทั้งคดีที่เจาหนี้ไดเปนโจกทยื่นฟองคดีตอบริษัทฯ ไวโดยผลของกฏหมายทําใหคดีตาง ๆ  เหลานั้นระงับลงและตองมา

ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเชนเดียวกัน  

 ในการฟนฟูกิจการ บริษัทไดมีการปฎิบัติตามแผนและชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ทุกรายตามแผน จนครบถวนทั้งหมด 

ในป 2559 (งวดสุดทายชําระในเดือน มกราคม 2560) จึงทําใหบริษัทฯ หลุดพนจากหนี้เดิม และการฟนฟูกิจการโดยสมบูรณ 

ในปที่ผานมาบริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ เกิดขึ้น 
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5. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

 
5.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
ชื�อบริษัท   บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด(มหาชน)  

เดิมช่ือ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนช่ือ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 

ทะเบียนเลขที่  0107536000366 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่  888/145 -149 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  02-627 3949 

โทรสาร  02-627 3855  

ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตเสนดายยางยืดและธุรกิจการลงทุน 

ตนป 2544 บริษัทไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลาง เพื่อฟนฟูกิจการ ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งให

บริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูเสนอตอที่ประชุมเจาหนี้ บริษัทในฐานะผูทําแผนไดจัดทําแผนฟนฟู

กิจการฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 เสนอตอที่ประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติ และที่ประชุมเจาหนี้ได

ลงมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการตามที่ผูทําแผนเสนอ และตอมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ศาล

ลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ จึงทําใหบริษัทอยูภายในแผนฟนฟู

กิจการนับตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2544 เปนตนมา 

 กอนฟนฟูกิจการบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,800,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 380,000,000 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 10 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว จํานวน 320,027,469 หุน เหลือหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนาย 

จํานวน 59,972,531 หุน 

 

 ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนที่แกไข บริษัทไดดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยของบริษัทดังนี ้

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2545  บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจาก 3,800,000,000 บาท เหลือ 3,200,274,690 

บาท และยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนาย 59,972,531 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 10 บาท 

วันที่ 14 มิถุนายน 2545  บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนที่ตราไวจาก หุนละ 10 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.01 

บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเหลือ 3,200,274.69 บาท จํานวนหุน 320,027,469 

หุน 

วันที่ 18 มิถุนายน 2545  บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 597,370,428.95 บาท รวมเปนทุนที่จดทะเบียน 

600,570,703.64 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.01 บาท 
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2545  บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลว จํานวน 241,446,451.58  บาท รวม

เปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 244,646,726.27 บาท 

วันที่ 23 สิงหาคม 2547  บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 103,991,173.17 

บาท รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 348,637,899.44 บาท 

วันที่ 14 สิงหาคม 2550  ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองขอแกไขแผน  

วันที่ 31 มกราคม 2551  ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนที่แกไข  

 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ไดมีการแกไขแผนเปนดังนี้ 

 

วันที่ 16 กันยายน 2551 ไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําส่ังของเจา

พนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 43,708,000.56 บาท 

รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 392,345,900 บาท 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  บริษทัไดจดทะเบียนเพิ่มทนุอีกจาํนวน 218,203,586.36 บาท คดิเปนจํานวนหุน 

21,820,358,636 หุน รวมเปนทุนที่จดทะเบียน 818,774,290 บาท มูลคาหุนละ 0.01 บาท 

เปนทุนที่ชําระแลว 392,345,900 บาท คิดเปนจํานวนหุน 39,234,590 หุน 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากราคาหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 

บาท จึงทําใหบริษัท มีทุนจดทะเบียน 818 ,774,290 บาท จํานวนหุน 81,877,429 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

วันที่ 1 ธันวาคม 2551  บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 155,669,450 

บาท รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 548,015,350 บาท คงเหลือหุนที่ยังมไิดจัดสรรอีก

จํานวน 27,075,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

วันที่ 16 ตุลาคม 2552  ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองขอแกไขแผนครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ศาล

ลมละลายกลางไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนที่แกไข  
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โดยหลักการสําคัญที่มีการแกไขแผนคือ 

 

1. จัดสรรหุนสามัญ ใหกับเจาหนี้ที่อยูระหวางการโตแยงคําขอรับชําระหนี้ จํานวน 6 รายไปกอน โดยออกหุน

สามัญจํานวน 21,274,678 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และหากคําส่ังถึงที่สุดเปนเชนไร ใหดําเนินการตาม

คําสั่งถึงที่สุด 

2. ลดทุนจดทะเบียน จาก 818,774,290 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่จดทะเบียนไดแตยังมิไดจัดสรรจํานวน 

5,801,216 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท จะทําใหทุนจดทะเบียนคงเหลือ 760,762,130 บาท 

3. ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท เพื่อลางขาดทุน

สะสม คิดเปนมูลคาที่ลดลงจํานวน 532,533,491 บาท ภายหลังจากการลดทุนดังกลาวจะทําใหมีทุนจดทะเบียน

เรียกชําระแลวจํานวน 76,076,213 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท เปนจํานวนเงิน 228,228,639 บาท 

4. ภายหลังจากจดทะเบียนลดทุนแลว จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 480,000,000 บาท โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท 

 

จํานวนหุนเพิ่มทุนดังกลาว ผูบริหารแผนและ/หรือบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอขายหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใน

คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได โดยมีวิธีการเสนอขายหุนเพิ่มทุน มีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือครองอยู ( Right 

Offering) จํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน โดยอัตราการใชสิทธิ เงื่อนไข และราคา ใหอยูในอํานาจ

ของผูบริหารแผนและ/หรือบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ในการดําเนินการ และ/หรือ 

(2) ดําเนินการเสนอขายหุนใหแกนักลงทุนรายใหม  ในลักษณะบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement ) ไมนอยกวา 40,000,000 หุน โดยเงื่อนไขการเสนอขายและราคาใหอยูในอํานาจของ

ผูบริหารแผนและ/หรือบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินการ 

(3) จํานวนหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือภายหลังการดําเนินการในขอ (1) และ (2) ใหผูบริหารแผนหรือ

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาการ

จัดสรร และกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้เงื่อนไขการเสนอขายดวยราคาไมต่ํากวา

มูลคาที่ตราไวตอหุน หรือมูลคาทางบัญชีตอหุน 
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การดําเนินการแกไขแผนโดยการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดขางตน ผูบริหารแผนไดดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

  

วันที่ 1 กันยายน 2553  ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการปฎิบัติตามแผนออกไปอีก 1 ป ศาลไดมีคําสั่ง

อนุญาต โดยขยายระยะเวลา 1 ป ไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟนฟูกิจการ 

วันที่ 24 มกราคม 2555 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ทําใหอํานาจจัดการทั้งหมด

กลับมาเปนของกรรมการบริษัทและผูถือหุนตามเดิม 

ป 2556 บริษัทไดชําระหนี้และปฎิบัติตามแผนตอมา โดยมิไดผิดนัดชําระหนี้ 

ป 2557 บริษัทไดชําระหนี้และปฎิบัติตามแผนตอมา โดยมิไดผิดนัดชําระหนี้ 

ป 2558 บริษัทไดชําระหนี้และปฎิบัติตามแผนตอมา โดยมิไดผิดนัดชําระหนี้ 

ป 2559 บริษัทไดชําระหนี้และปฎิบัติตามแผน โดยชําระหนี้ครบถวน ตามแผนฟนฟูทั้งหมด 

 (งวดสุดทาย ชําระเมื่อ เดือน มกราคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  บริษัท ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด(มหาชน) 

 

19 

 

 

5.2 ขอมูลสําคัญอื่นๆ 

-ไมมี- 
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สวนที่ 2 

 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

6. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
6.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน 708,228,639 บาท เรียกชําระแลว 228,228,639  บาท เปนหุนสามัญ 76,076,213 หุน 

โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากเดิม หุนละ 10 บาท เปน หุนละ 3 บาท   

 

6.2 ผูถือหุน 
ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีดังนี้  

 

                              ชื่อบุคคล/นิตบิุคคล           จํานวนหุน             รอยละ 

 1.   นายสุพรรณ  เศษธะพานิช     38,928,740   51.17                            

 2.   Indosuez Singapore Nominee PTE Ltd                         8,646,790                  11.37 

 3.    นายอภิรักษ จูตระกูล                            5,604,026     7.37 

 4.   นางสาว กานตชนิตชา เสนีวงศ ณ อยุธยา                    4,000,000     5.26 

 5.   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด(มหาชน)     2,665,628     3.50 

 6.   นางสาวปยฉัตร  บุรินทรวัฒนา        2,289,123     3.01 

 7.   Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris   1,909,837     2.51 

 8.   นายเกียรติ  กลิ่นจันทร                                                         1,674,994                                               2.20 

 9.   นายจํานงค  เปยงใจ                                     1,434,595                                               1.89  

10.  P.T.Bank Negara Indonesia(Persero), tbk      1,344,141     1.77 

 

6.3 การออกหลักทรัพยอื่น 

-ไมมี- 

 

6.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ จึงไมมีนโยบายการจายเงินปนผลแตอยางใด 
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7. โครงสรางการจัดการ 
 

                        แผนผังองคกร 

                   บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
บริษัทมีพนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 218 คน ประกอบดวย ฝายบริหาร 3 คน ฝายสํานักกรรมการ 7 คน ฝายวางแผนและพัฒนา 

4 คน ฝายบัญชีและการเงิน 6 คน ฝายอํานวยการ 15 คน ฝายสารสนเทศ 4 คน ฝายการตลาด 4 คน ฝายจัดซื้อ 3 คน และฝาย

ผลิต 172 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายผลติ 

ที่ปรึกษา 

กรรมการรองกรรมการ

ผูจัดการ 

ผูจัดการใหญ 

กรรมการผูจัดการ 

ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ส่วนจัดซื�อ ส่วนสารสนเทศ 

ฝายวางแผนและพัฒนา 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                     

   

1) นายอภิรักษ   จูตระกูล   กรรมการผูจัดการ 

2) นายจํานงค    พุทธิมา    กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 

3) นางฐิติยา     บัวทรัพย   กรรมการ  

4) นายกิตติชัย   รักตะกนิษฐ                                         กรรมการ   

5) นายอาทร    พันธอมร   กรรมการ   

 

อํานาจหนาที่ของกรรมการ 

 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ศาลไดมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ เนื่องจากไดปฎิบัติตามแผนครบถวนสมบูรณ  ถือได

วาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จ ทําใหอํานาจหนาที่และ อํานาจการจัดการทุกอยางตกแกผูบริหารของบริษัท 

ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)  

 บริษัท ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน คือ นายอภิรักษ   จูตระกูล  ,      นาย

จํานงค  พุทธิมา  ,  นางฐิติยา บัวทรัพย ,นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ และนายอาทร  พันธอมร กรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชือ

แทนบริษัท คือ นายอภิรักษ จูตระกูล นายจํานงค  พุทธิมา และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการสองในสามนี้ลงลายมือชื่อ

รวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา หรือ

ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตาํแหนงอกีก็

ได  

 

การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ 

 

 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

 1 )  ตาย 

 2)  ลาออก 

 3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

 4)  ศาลมีคําส่ังใหออก 

 5)  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

- ในป 2561 บริษัทฯ มีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนใหกับผูบริหาร (นับตั้งแตกรรมการผูจัดการ

ถัดลงมาอีก 2 ตําแหนง) เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท  

 

คาตอบแทนอื่น ๆ 

 - ไมมี - 

 

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ ไมไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การแตงตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ 

บริษัทฯ ไมไดจัดตั้งคณะกรรมการอื่น  ๆ  

 

สัญญาการจัดการ 

-ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 5,244,030.79                   9,771,700.36                   

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 6 943,000.01                      1,340,000.01                   

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 7 26,135,029.57                 48,987,112.17                 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับบริษัทอ่ืน 8 42,119,775.83                 202,084,713.86               

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบุคคล

และบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 25.3 12,043,469.50                 2,014,342.69                   

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 56,332,741.72                 60,622,836.37                 

สินทรัพยภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 148,776.47                      27,724.51                        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 142,966,823.89               324,848,429.97               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 10 319,421.37                      499,804.76                      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                                   -                                   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 189,602,084.71               201,276,876.77               

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 13 1,535,300.78                   1,731,212.29                   

สิทธิประโยชนในการใชที่ดิน 14 22,750,000.00                 22,750,000.00                 

ตนทุนการพัฒนาสวนยาง - สุทธิ 15 847,427.23                      -                                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5,596,359.32                   5,253,285.23                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 220,650,593.41               231,511,179.05               

รวมสินทรัพย 363,617,417.30               556,359,609.02               

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน)

สินทรัพยหมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 1 -



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 88,797,486.61                 110,804,881.63               

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทอื่น 16 56,251,575.88                 202,171,929.87               

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 128,308,450.50               128,259,762.40               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 273,357,512.99               441,236,573.90               

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 17 802,871.03                      681,828.37                      

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 19 27,129,066.00                 22,924,507.00                 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 20 6,628,946.30                   9,074,599.62                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 34,560,883.33                 32,680,934.99                 

รวมหนี้สิน 307,918,396.32               473,917,508.89               

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 236,076,213 หุน มูลคาหุนละ 3.00 บาท 708,228,639.00               708,228,639.00               

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 76,076,213 หุน มูลคาหุนละ 3.00 บาท 228,228,639.00               228,228,639.00               

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 55,773,688.00                 55,773,688.00                 

ขาดทุนสะสม

ยังไมไดจัดสรร (228,303,306.02)             (201,560,226.87)             

รวมสวนของบริษัทใหญ 55,699,020.98                 82,442,100.13                 

รวมสวนของผูถือหุน 55,699,020.98                 82,442,100.13                 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 363,617,417.30               556,359,609.02               

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 2 -



หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจากการขาย 26 865,197,663.48             948,118,556.91             

ตนทุนขาย 26 (785,716,771.52)           (874,946,110.77)           

กําไรขั้นตน 79,480,891.96               73,172,446.14               

รายไดอ่ืน 21 22,559,831.78               23,498,622.22               

กําไรกอนคาใชจาย 102,040,723.74             96,671,068.36               

ตนทุนในการจัดจําหนาย 26 (21,826,995.58)             (21,927,961.39)             

คาใชจายการบริหาร 26 (97,300,970.54)             (93,568,962.96)             

รวมคาใชจาย (119,127,966.12)           (115,496,924.35)           

(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (17,087,242.38)             (18,825,855.99)             

ตนทุนทางการเงิน 26 (10,774,213.09)             (5,527,957.01)               

(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (27,861,455.47)             (24,353,813.00)             

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 23 2,445,653.32                 (6,249,188.95)               

(ขาดทุน)สําหรับป (25,415,802.15)             (30,603,001.95)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน 19

ที่กําหนดไวสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (1,327,277.00)               -                                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (1,327,277.00)               -                                 

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป (26,743,079.15)             (30,603,001.95)             

(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 24

(ขาดทุน)ตอหุนสุทธ(ิบาทตอหุน) (0.33)                              (0.40)                              

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 76,076,213.00               76,076,213.00               

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 และ  2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 3 -



ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ

ทุนเรือนหุน กําไร(ขาดทุน)สะสม สวนเกินทุนจากการ วัดมูลคาใหมของ รวมองคประกอบอ่ืน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว ยังไมไดจัดสรร ตีราคาที่ดิน ผลประโยชนพนักงาน ของสวนของผูถือหุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 228,228,639.00            (170,957,224.92)            55,773,688.00              -                                55,773,688.00              113,045,102.08            

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับป -                                (30,603,001.95)              -                                -                                -                                (30,603,001.95)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 228,228,639.00            (201,560,226.87)            55,773,688.00              -                                55,773,688.00              82,442,100.13              

โอนไปกําไรสะสม -                                (1,327,277.00)                -                                1,327,277.00                1,327,277.00                -                                

ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับป -                                (25,415,802.15)              -                                (1,327,277.00)                (1,327,277.00)                (26,743,079.15)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 228,228,639.00            (228,303,306.02)            55,773,688.00              -                                55,773,688.00              55,699,020.98              

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน) 

บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 และ  2560

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 4 -



หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(ขาดทุน)สุทธิ (27,861,455.47)           (24,353,813.00)           

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ(จาย)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 22,747,175.82            (13,777,295.19)           

สินคาคงเหลือลดลง 49,699.95                   10,042,425.48            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) -                              (18,433.24)                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) (348,683.87)                (219,500.00)                

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (22,017,202.26)           11,033,643.94            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 21,878,085.67            22,843,293.60            

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) -                              (9,164,805.38)             

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 4,240,394.70              4,185,328.57              

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 142,723.07                 (444,570.27)                

ขาดทุนจากการเลิกใช -                              271,971.06                 

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 236,881.74                 1,244,659.18              

ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 180,383.39                 904,420.44                 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 184,032.04                 120,000.00                 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -                              674,098.23                 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 397,000.00                 647,004.90                 

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 114,714.02                 (51,451.48)                  

ดอกเบี้ยรับ (11,813,597.87)           (4,244,162.17)             

ดอกเบี้ยจาย 10,774,213.09            5,527,957.01              

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,877,282.00              2,544,431.00              

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร 1,781,646.02              7,765,202.68              

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน

จายภาษีเงินได (121,051.96)                (18,433.24)                  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,660,594.06              7,746,769.44              

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 และ  2560

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 5 -



หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 12,091,409.68            3,196,629.54              

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,625,000.00              9,230,871.73              

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน (11,725,000.00)           (1,925,000.00)             

เงินสดจายใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและบริษัทอื่น -                              (200,790,612.25)         

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลอื่น 158,757,999.41           2,000,000.00              

เงินฝากประจําติดภาระค้ําประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 5,609.91                     (518,842.61)                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว -                              6,609,799.15              

เงินสดจายเพื่อการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว -                              (4,303,235.61)             

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 1,514,579.44              624,579.44                 

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (10,616,716.85)           (11,017,324.50)           

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (107,000.00)                (501,400.00)                

ตนทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น (1,084,308.97)             (1,244,659.18)             

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 151,461,572.62           (198,639,194.29)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (12,155,530.71)           (4,155,075.51)             

เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น (164,566,252.01)         -                              

เงินสดรับคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 20,027,215.64            200,799,048.37           

เงินสดจายชําระเจาหนี้เชาซื้อ (955,269.17)                (1,119,149.90)             

เงินสดจายชําระหนี้เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ -                              (21,647,476.94)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (157,649,836.25)         173,877,346.02           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (4,527,669.57)             (17,015,078.83)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 5 9,771,700.36              26,786,779.19            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 5 5,244,030.79              9,771,700.36              

บริษัท  ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด  (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 และ  2560

บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ - 6 -



บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1. ขอมูลทั่วไป 

(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัทฯ ตั้งสํานักงานอยูที่ 888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 และมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 53 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมู 10 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง 

จังหวดัสมุทรสาคร 

บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 

(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลติและจําหนายเสนดายยางยืดและลงทุนในหลักทรัพย 

2. ความไมแนนอนในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ 

บริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 

2543 เปนตนไป สาเหตุจากบริษัทฯมีผลการดําเนินงานขาดทุนเปนจํานวนมากและติดตอกันมาหลายป มีหนี้สิน 

สูงกวาสินทรัพยเปนจํานวนมากและยังมีการผิดนัดชําระหนี้แกเจาหนี้  ตอมาบริษัทฯไดยื่นขอฟนฟูกิจการตอ 

ศาลลมละลายกลางเพื่อฟนฟูกิจการโดยใหบริษัท ฟลาเท็กซแพลนเนอร จํากัด เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ ศาลลมละลาย

กลางไดมีความเห็นชอบกับแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544  

โดยวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ผูบริหารไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางในการขอยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

เนื่องจากไดปฏิบัติตามแผนครบถวนสมบูรณ ถือไดวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว  

ซึ่งศาลไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ2560 บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะ 

กิจการจํานวน 130.39 ลานบาท และ 116.39 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งฝายบริหารกําลังศึกษาหาแนวทางแกไข และเชื่อวา

จะสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จโดยไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัท 

3. เกณฑการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงิน 

3.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเรื่องที่

อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
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การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทาง

บัญชีที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของ

บริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเกี่ยวกับขอ

สมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุ 3.4 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรงุ 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.2.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบนั 

ในระหวางป บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซ่ึงมี

ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น

เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

3.2.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม รวมถึง

แนวปฏิบัติทางบัญชีจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ

การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการ

ใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญ

จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถ

สรุปไดดังนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญช ี  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง รายได 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยน 

  เกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาสําหรบัการกอสราง 
  อสังหาริมทรัพย 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสนิทรัพยจากลูกคา 

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา 

ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนด

หลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรู

รายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยน

สนิคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณา

ขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน  

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานฉบับดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

งบการเงินของบริษัท 

3.2.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม

เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธ ิ

ในหนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท

และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน

โดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี

ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูก

ยกเลิกไป 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่ม

นํามาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

3.3 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

3.4 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณและ 

ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ 

สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ 

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 

มีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23 ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
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4. สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบตัิโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเวน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวไวในหมายเหตขุอ 3 

4.1 เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่ เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาท

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยและหนีส้ินทีไ่มเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคา ทุนเดิม 

แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน 

ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 

จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน 

อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนใชวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งโสหุยโรงงานดวย 

วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุนใชวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ    

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหกัดวยประมาณการตนทนุในการ

ผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได 

บริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาสินคาเมื่อสินคามีการเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาตาม 

สภาพปจจุบันของสินคาคงเหลือและสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ 
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4.5   เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวม  

เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม (Cost Method) และปรับดวยคาเผื่อการดอยคาเมื่อมูลคาของ 

เงินลงทุนลดลงถาวร 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย

หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทฯตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 

เงินลงทุน ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจาย โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอด 

อายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจ 

ถือไวจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดง 

ในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศ 

ของรายการที่เปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุนสวนผลขาดทุน จากการดอยคาและผลตางจากการ 

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือ 

ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่ 

มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจาก 

การดอยคาสะสม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ 

ณ วันที่รายงาน 

การจําหนายเงินลงทุน 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ 

ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เก่ียวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ ขาดทุน 

ในกรณีที่บริษัทฯจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ 

เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 

 

 



บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

- 13 - 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดินแสดงดวยราคาที่ตีใหมซึ่งถือตามราคาประเมินของผูประเมินอิสระสวนเกินทุนจากการตีราคาดังกลาวได 

แสดงไวใน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ภายใตสวนของผูถือหุน 

ในการประเมินมูลคาสินทรัพยใหมหากสินทรัพยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นเปนสวนเกินทุน 

จากการตีราคาสินทรัพย โดยสุทธิจากมูลคาที่เคยประเมินและเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุนแลวเสียกอน และหาก 

เปนกรณีที่มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการประเมินจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับมูลคาที่ลดลงเฉพาะ 

จํานวนที่มากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยประเมินไวครั้งกอน ในกรณีที่มีการจําหนายสินทรัพย 

ที่เคยประเมินมูลคาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่จําหนายจะโอนไปยังกําไรสะสมและสําหรับ

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่ถือเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวจะโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงโดย

ไมตองผานกําไร หรือขาดทุน 

อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอยคาราคาทุนรวมถึงตนทุนทาง      

ตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพยตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง รวมถึงตนทุนของ 

 วัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่       

พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและ

ตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง         

กระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรนั้นใหถือ 

วาลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณและถือเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

             สวนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก  

             แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก 

การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยที่เชา 

การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆจัดประเภท 

เปนสัญญาเชาทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย 

มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวย 

คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคาคาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่

จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ 

คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
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ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ 

อุปกรณถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ

สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม

บัญชีตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือ ขาดทุน

เมื่อเกิดขึ้น 

             คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย 

หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ

ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ดังตอไปนี ้

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 ป 

เครื่องจักรและอปุกรณ 3 - 15 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

คาปรับปรุงที่ดิน 20 ป 

สิทธิการเชาตัดจายเปนคาใชจายตามอายุสัญญาเชา   

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ

สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสนิทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัท

จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยาง

นอยคาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดไดแก ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไร 

ขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป 

4.8 การดอยคา 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม 

ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอมใชงานจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ 

คืนทุกปในชวงเวลาเดียวกัน   
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด 

เงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ 

การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอย 

คาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 

             การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาในการประเมินมูลคาจากการใชของ 

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจบุันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ 

สินทรัพยสําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ 

ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่ 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่ง 

ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

4.9 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

4.10 ผลประโยชนพนักงาน 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัท จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบที่ ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว 

สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ

กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานในอัตรารอยละ 3 ของ

เงินเดือน และบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนนี้ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจายสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

- ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

และเงินที่บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ

บริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงิน

ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่

ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ การประมาณการหนี้สนิ 

4.11 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปน 

ผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป

เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคต

โดยใช อัตราคิดลดในตลาดปจจบุนักอนคาํนึงภาษีเงนิได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรู

เปนตนทุน ทางการเงิน 

4.12 ทุนเรือนหุน 

หุนสามัญ 

หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซ้ือหุน (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรูเปนรายการหักจากสวนของทุน 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

- 17 - 

4.13 รายได 

รายไดจากการขายสินคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญ

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือ

มีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคานั้น ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนทีจ่ะตองรับคืนสินคา  

เงินปนผล 

เงินปนผลรับรับรูในกําไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทฯมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง   

4.14 คาใชจาย 

คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.15 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ 

ผานไปและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อขาย เงินปน

ผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน ขาดทุนจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่รับรูใน

กําไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การคา) และขาดทุนจาก

เครื่องมือปองกันความเส่ียง รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่ เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือ 

ขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

4.16 สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   

คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา 

เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 
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การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง บริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชา

เปนสวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้น

ขึ้นอยูกับ การใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําให

บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

ณ วันที่เริ่มตนขอตกลงหรือมีการประเมินขอตกลงใหม บริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชาและสวนที่เปน 

องคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากบริษัทฯสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม

สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุน

ทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของบริษัท 

4.17 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบัน 

และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวม 

ธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง 

เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงานตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่ 

เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของ 

สินทรัพยและหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิด 

จากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปน 

รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล 

แตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชวีัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย

ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ 

สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อ

วาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปจจัยรวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณในอดีตการประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการ

ประมาณการและขอสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตขอมูลใหมๆ

อาจจะทําใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลง

ในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน 

สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย 

ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี

ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

4.18 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

บริษัทแสดงกําไรตอ(ขาดทุน)หุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหาร

กําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางป  

5. เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ประกอบดวย 

 
บาท 

 

 ณ วันที่   ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินสด 151,984.72 114,225.22 

เงินฝากประเภทออมทรัพย    4,709,281.61 9,274,310.68 

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 382,764.46 383,164.46 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,244,030.79 9,771,700.36 
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6. เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 
บาท 

 

 ณ วันที่   ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

หลักทรัพยเพื่อคา (มูลคายุติธรรม) 943,000.01 1,340,000.01 

   

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยเพื่อคา - ราคาทุน 5,418,856.64 5,418,856.64 

หัก  คาเผื่อการปรบัมูลคาเงินลงทนุ  (4,475,856.63) 

หลักทรัพยเพื่อคา - ราคายุติธรรม  943,000.01 

ในระหวางปเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 บาท 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,340,000.01 4,967,666.68 

ยอดซ้ือหลักทรัพย - 9,825,264.05 

ยอดขายหลักทรัพย (ราคาทุน) - (7,283,897.38) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา (397,000.00) (6,169,033.34) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 943,000.01 1,340,000.01 
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7. ลูกหนี้การคาและลกูหนี้หมุนเวียนอื่น  

ประกอบดวย 

 
บาท 

 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การคา 18,110,629.57 40,405,901.39 

หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 18,110,629.57 40,405,901.39 

ลูกหนี้อื่น   

- เงินจายลวงหนา 1,447,435.91 3,114,395.67 

- เงินทดรองจาย 1,036,921.11 1,487,992.37 

- อื่นๆ 5,540,042.98 3,978,822.74 

รวมลูกหนี้อื่น 8,024,400.00 8,581,210.78 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 26,135,029.57 48,987,112.17 

บริษัทมีลูกหนี้การคาที่แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี ้

 
บาท 

 

ณ วันที่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

หนี้ที่ยงัไมถึงกําหนดชําระ 17,161,576.99 38,950,445.22 

หนี้คางชําระระหวาง 1 - 3 เดือน 949,052.58 1,455,456.17 

หนี้คางชําระระหวาง 3 - 6 เดือน - - 

หนี้คางชําระระหวาง 6 - 12 เดือน - - 

หนี้คางชําระเกินกวา 12 เดือน - - 

รวม 18,110,629.57 40,405,901.39 
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8. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับบรษิัทอื่น 

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

เงินใหกูยืมระยะสั้น   

หางหุนสวนจํากัด นราจันทร ซัพพลาย (2008) - 100,387,847.81 

บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด 42,032,612.84 100,402,764.44 

รวม 42,032,612.84 200,790,612.25 

ดอกเบี้ยคางรับ 

หางหุนสวนจํากัด นราจันทร ซัพพลาย (2008) - 551,425.28 

บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด 87,162.99 742,676.33 

รวม 87,162.99 1,294,101.61 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับบริษัทอื่น 42,119,775.83 202,084,713.86 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันบริษทัอื่น มีดงันี ้

 บาท 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ การเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 31 ธันวาคม 2561 

เงินใหกูยืมระยะสั้น     

   หางหุนสวนจํากัด นราจนัทร ซัพพลาย (2008) 100,387,847.81 - (100,387,847.81) - 

บริษทั กรีน พร็อพเพอรตี ้1282 จาํกัด 100,402,764.44 104,628,401.56 (162,998,553.16) 42,032,612.84 

รวม 200,790,612.25 104,628,401.56 (263,386,400.97) 42,032,612.84 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทใหเงินกูยืมแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน 2 แหง โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบีย้

รอยละ 5.90 - 7.20 ตอป ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 

ในระหวางป 2561 ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้นรายหนึ่ง ทําสัญญาโอนหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยคางรับใหกับลูกหนี้อีกราย

และทําสัญญาเงินกูฉบับใหมกับบริษัท 
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9. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

สินคาสําเร็จรูป 17,360,030.34 19,882,377.27 

สินคาระหวางผลิต 2,536,678.95 2,475,502.33 

วัตถุดิบ 33,397,923.06 39,531,653.24 

วัสดุหีบหอและอื่นๆ 3,963,963.94 3,899,552.80 

รวม 57,258,596.29 65,789,085.64 

หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (925,854.57) (5,166,249.27) 

รวมสินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 56,332,741.72 60,622,836.37 

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคามกีารเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้ 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ยอดยกมา 5,166,249.27 980,920.70 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (4,240,394.70) 4,185,328.57 

ยอดยกไป 925,854.57 5,166,249.27 

 

ในระหวางป 2561 บริษทัมีการโอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา จํานวน 4.24 ลานบาท เนือ่งจากบรษิัทมีการ

ขายสินคาดังกลาวแลว  
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 รอยละ บาท 

 อัตราการลงทุน ราคาทุน 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

เงินลงทุนในบรษิัทรวม     

บริษทั วินวูดชิพส จํากัด 20.00 20.00 2,100,000.00 2,100,000.00 

หัก  คาเผื่อการดอยคา   (1,780,578.63) (1,600,195.24) 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธ ิ   319,421.37 499,804.76 

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

หลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน 3,753,600.00 3,753,600.00 3,753,600.00 3,753,600.00 

หัก  คาเผื่อการปรบัมูลคา     

เงินลงทุนระยะยาว  -  - 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (3,753,600.00)  (3,753,600.00) 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคายุติธรรม  -  - 
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12. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธ ิ

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 ที่ดิน 

สวนเกินทุนจาก

การตีราคาที่ดิน คาปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและสวน

ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ บอบําบัดนํ้าเสีย ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแตง

อุปกรณติดตั้ง 

เคร่ืองจักร

ระหวางติดตัง้ 

สินทรัพย

ระหวางกอสราง รวม 

ราคาทุน            

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 85,942,361.50 534,800,473.77 28,263,906.90 18,746,715.85 63,360,388.70 75,200.00 519,500.00 846,005,482.04 

เพิ่มขึ้น - - - 1,184,082.00 2,691,691.01 599,403.00 791,100.00 782,707.52 1,497,284.80 3,758,441.17 11,304,709.50 

ลดลง - - - - (2,368,064.00) - (1,274,000.00) (881,944.76) - - (4,524,008.76) 

โอนเขา (ออก) - - - 1,459,392.80 3,317,071.35 280,000.00 - 420,000.00 (1,459,392.80) (4,017,071.35) - 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 88,585,836.30 538,441,172.13 29,143,309.90 18,263,815.85 63,681,151.46 113,092.00 260,869.82 852,786,182.78 

เพิ่มขึ้น - - - 720,806.00 2,696,201.71 115,000.00 1,506,940.00 915,165.43 497,174.00 5,290,429.71 11,741,716.85 

ลดลง - - - - - - (3,399,000.00) (15,004.67) (47,000.00) (11,032.04) (3,472,036.71) 

โอนเขา (ออก) - - - 488,066.00 4,415,027.49 680,000.00 - 184,200.00 (488,066.00) (5,405,227.49) (126,000.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 89,794,708.30 545,552,401.33 29,938,309.90 16,371,755.85 64,765,512.22 75,200.00 135,040.00 860,929,862.92 

คาเสื่อมราคาสะสม            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - - (11,848,596.86) (65,029,638.99) (462,165,155.00) (26,155,175.26) (8,887,530.47) (58,952,111.99) - - (633,038,208.57) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - - (199,121.29) (2,308,332.14) (13,944,924.97) (1,191,221.69) (2,824,234.26) (2,075,207.63) - - (22,543,041.98) 

ลดลง - - - - 2,096,010.95 - 1,096,684.56 879,249.03 - - 4,071,944.54 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - - (12,047,718.15) (67,337,971.13) (474,014,069.02) (27,346,396.95) (10,615,080.17) (60,148,070.59) - - (651,509,306.01) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป   (174,933.32) (2,278,822.17) (13,461,715.40) (1,243,451.73) (2,484,455.55) (1,931,796.19) - - (21,575,174.36) 

ลดลง - - - - - - 1,741,698.49 15,003.67 - - 1,756,702.16 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - (12,222,651.47) (69,616,793.30) (487,475,784.42) (28,589,848.68) (11,357,837.23) (62,064,863.11) - - (671,327,778.21) 
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บาท 

 ที่ดิน 

สวนเกินทุนจาก

การตีราคาที่ดิน คาปรับปรงุที่ดิน 

อาคารและสวน

ปรับปรุง 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ บอบําบัดนํ้าเสีย ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแตง

อุปกรณติดตั้ง 

เคร่ืองจักร

ระหวางติดตัง้ 

สินทรัพย

ระหวางกอสราง รวม 

คาเผื่อการดอยคา            

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 - - - - - - - - - - - 

เพิ่มขึ้น / ลดลง - - - - - - - - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - - - - - - - - - - - 

เพิ่มขึ้น / ลดลง - - - - - - - - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - - - - - - - - - - - 

ยอดคงเหลือตามบัญช ี            

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 30,492,890.00 69,717,110.00 2,039,217.17 21,247,865.17 64,427,103.11 1,796,912.95 7,648,735.68 3,533,080.87 113,092.00 260,869.82 201,276,876.77 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 30,492,890.00 69,717,110.00 1,864,283.85 20,177,915.00 58,076,616.91 1,348,461.22 5,013,918.62 2,700,649.11 75,200.00 135,040.00 189,602,084.71 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูโดยมรีาคาทุนจํานวน 597.30 ลานบาท และ 580.79 ลานบาท ตามลําดับ 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตนอืน่ - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2560 

ราคาทุน   

ยอดยกมา 10,536,238.69 10,442,223.69 

เพิ่มขึ้น 107,000.00 94,015.00 

ยอดยกไป 10,643,238.69 10,536,238.69 

คาตัดจําหนายสะสม   

ยอดยกมา (5,960,793.96) (5,660,542.34) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (302,911.51) (300,251.62) 

ยอดยกไป (6,263,705.47) (5,960,793.96) 

ยอดคงเหลือ 4,379,533.22 4,575,444.73 

คาเผื่อการดอยคา   

ยอดยกมา (2,844,232.44) (2,844,232.44) 

เพิ่มขึ้น - - 

ยอดยกไป - (2,844,232.44) 

ราคาตามบัญช ี 1,535,300.78 1,731,212.29 

14. สิทธิการใชประโยชนในท่ีดิน 

14.1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใหไดสิทธิในการพัฒนาลงทุน 

เพื่อเกษตรกรรม (ปลูกสวนยางพารา) และเพื่อมีสิทธิไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสัดสวน 50% ของจํานวน

ที่ดินโครงการในป 2556 ตอจากบริษัทที ่เกี ่ยวของกันแหงหนึ ่งที ่ไดรวมลงทุนกับบริษัทอื่นแหงหนึ ่ง 

(“บริษัท อื่น”) ตามสัญญารวมลงทุนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 โดยบริษัทฯจายชําระคาโอนสิทธิ เปนจํานวน 

20 ลานบาท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553 ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน และตองจายชําระผลตอบแทนรวมกับ

บริษัทอื่นในสัดสวน 50 : 50 ใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามสัญญากิจการรวมทําเพื่อเกษตรกรรมเมื่อ

วันที่ 7 ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงิน 6.11 ลานบาท ซึ่งมูลคาปจจุบันของจาํนวนเงนิที่ตองจายชําระดังกลาวนี้เปน

จํานวนเงิน 5.77 ลานบาท รวมเปนเงินที่จะตองชําระทั้งสิ้นตามมูลคาปจจุบันเปนเงิน 25.77 ลานบาทพรอม

จายชําระดอกเบี้ยใน อัตรารอยละ 5 ตอปสําหรับจํานวนผลตอบแทนเงินคงเหลือทั้งนี้บริษัทฯไดบันทึกในบัญชี

คาสิทธิการใชประโยชนที่ดินจํานวน 22.75 ลานบาท ตามราคายุติธรรมของที่ดินที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระ 

The Valuation & Consultants CompanyLimited 
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เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และปนสวนใหกับตนยางพาราที่อยูบนที่ดินที่ไดรับสิทธิในบัญชีตนทุนการพัฒนาสวน

ยางตามมูลคาปจจุบันเปนจํานวนเงิน 3.02 ลานบาท (ตามหมายเหตุขอ 15) 

14.2 ในการรับโอนสิทธิเรียกรองตอจากบริษัทที ่เกี ่ยวของ บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนเมื่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2548 ที่ทํารวมกับบริษัทอื่น ดังนี ้

14.2.1 บริษัทฯ ตกลงเปนผูลงทุนออกคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ 

14.2.2 ภายหลังจากการลงทุนจนยางพาราหรือพืชชนิดอื่นใหผลผลิตที่จะสามารถจําหนายได ทั้งสองฝายตกลง 

แบงปนผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตดังนี้  

- รายไดจากผลผลิตครึ่งหนึ่งและตนยางพาราบนที่ดินบางสวนตามที่ระบุในสัญญาเปนของบริษัทฯ  

- รายไดจากผลผลิตที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ภายหลังหักคาใชจายดูแลจัดการและภาษีมูลคาเพิ่มในแตละ

ป ใหแบงฝายละครึ่ง 

14.2.3 ในการรับโอนสิทธิเรียกรองตอจากบริษัทที่เกี่ยวของ บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนเมื่อ

วันที่ 7 ตุลาคม 2548 ที่ทํารวมกับบริษัทอื่น ดังนี ้

 บาท 

ระยะเวลา จํานวนเงนิทีจ่ายตองวด สวนของบรษิัทฯ สวนของบรษิัทอืน่ 

กรกฎาคม 2553 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 

กรกฎาคม 2554 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 

กรกฎาคม 2555 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

กรกฎาคม 2556 7,210,000.00 3,605,000.00 3,605,000.00 

 12,210,000.00 6,105,000.00 6,105,000.00 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทอื่นดังกลาวขางตนไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวจากสถาบัน 

การเงินแลว และตอมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 บริษัทและบริษัทอื่นดังกลาวไดทําบันทึกยืนยันการถือ 

กรรมสิทธิส์วมในที่ดินดังกลาวในสัดสวน 50% ตามที่บริษัทไดรับโอนสิทธิเรียกรอง 
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15. ตนทุนการพัฒนาสวนยาง - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ยอดยกมา - - 

เพิ่มขึ้น 1,084,308.97 1,244,659.18 

หัก คาเผื่อการดอยคา (236,881.74) (1,244,659.18) 

ยอดคงเหลือ 847,427.23 - 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใหไดสิทธิในการพัฒนาลงทุนเพื่อ เกษตรกรรม 

(ปลูกสวนยางพารา) และเพื่อมีสิทธิ์ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสัดสวน 50% ของจํานวนที่ดินโครงการในป 2556 

ตอจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ตามหมายเหตุขอ 14.2.3) ทั้งนี้ในการรับโอนสิทธิ เรียกรองจากบริษัทที่เกี่ยวของ

ไดมีตนยางพาราที่อยูบนที่ดินที่ไดรับสิทธิติดมาดวย 

16. เงินกูยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทอื่น 

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

เงินกูยืมระยะสั้น   

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด 41,251,575.88 200,790,612.25 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 2014 จํากัด 15,000,000.00 - 

รวม 56,251,575.88 200,790,612.25 

ดอกเบี้ยคางจาย 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด - 1,381,317.62 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 2014 จํากัด - - 

รวม - 1,381,317.62 

รวมเงินกูยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทอื่น 56,251,575.88 202,171,929.87 
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยมืระยะส้ันจากบรษิัทอืน่ มีดังนี ้

 บาท 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ การเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 31 ธันวาคม 2561 

เงินกูยืมระยะสั้น     

บริษทั อควาเรียส เอสเตท จํากัด 200,790,612.25 5,027,215.64 (164,566,252.01) 41,251,575.88 

บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 2014 จาํกัด - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

รวม 200,790,612.25 20,027,215.64 (164,566,252.01) 56,251,575.88 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกูยืมจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันสองแหง โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินในอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและออกตั๋วสัญญาใชเงินเปลี่ยนมือไมไดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

15 ตอป ค้ําประกันดวยที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทบางสวน 

17. เงินกูยืมระยะยาว - สุทธ ิ

ประกอบดวย 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ามแผนฟนฟูกิจการ - - 

เจาหนี้จากการเชาซ้ือ 802,871.03 681,828.37 

รวม 802,871.03 681,828.37 

 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   

เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ามแผนฟนฟูกิจการ 127,538,868.23 127,538,868.23 

เจาหนี้จากการเชาซ้ือ 769,582.27 720,894.17 

รวม 128,308,450.50 128,259,762.40 
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 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

17.1  เจาหนี้การปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ   

17.1.1   เงินกูยืมจากบรษิัทที่เกี่ยวของกัน (ตามหมายเหตขุอ 25)   

เจาหนี้มีหลักประกัน 16,251,733.79 16,251,733.79 

เจาหนี้ที่ไมมีหลักประกัน 10,167,158.53 10,167,158.53 

เจาหนี้หุนกู 43,676,159.13 43,676,159.13 

เจาหนี้หุนกูแปลงสภาพ 14,305,227.44 14,305,227.44 

เจาหนี้ตั๋วแลกเงิน 35,305,824.00 35,305,824.00 

รวม 119,706,102.89 119,706,102.89 

หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระ 

                 ภายในหนึ่งป (119,706,102.89) (119,706,102.89) 

รวมเงินกูยืมจากบรษิัทที่เกี่ยวของกัน - - 

   

17.1.2   เงินกูยืมจากบรษิัทและบคุคลอื่น   

เจาหนี้มีหลักประกัน 4,891,651.84 4,891,651.84 

เจาหนี้หุนกู 2,185,036.84 2,185,036.84 

เจาหนี้หุนกูแปลงสภาพ 756,076.66 756,076.66 

รวม 7,832,765.34 7,832,765.34 

หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระ 

                   ภายในหนึ่งป (7,832,765.34) (7,832,765.34) 

รวมเงินกูยืมจากบรษิัทและบคุคลอื่น - - 

รวมเจาหนีจ้ากการปรับโครงสรางหนี้ตาม 

                   แผนฟนฟูกิจการ - - 

เงื่อนไขการจายชําระและดอกเบี้ยตามแผนฟนฟูกิจการ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 
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17.2  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีการทําสัญญาเชาซื้อรถยนต 5 คัน และ 7 คัน ตามลําดับกับ

บริษัทเอกชน 3 แหงและ 4 แหง ตามลําดับ โดยบริษัทจะตองจายคาเชาซื้อ เปนรายเดือน รวมเดือนละ 275,342 บาท 

และ 126,827 บาท ตามลําดับ 

18. แผนฟนฟูกิจการ 

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 บริษัทฯไดยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางและแผนฟนฟูกิจการดังกลาวได 

ผานการลงมติของที่ประชุมเจาหนี้ที่ ยอมรับแผนในวันที่  29 พฤศจิกายน 2544 และไดรับคําสั่งเห็นชอบจาก 

ศาลลมละลายกลางในวันที่  27 ธันวาคม 2544 และเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2550 ผูบริหารแผนไดมีการยื่นคํารอง 

ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ ฉบับลงวันที่  30 ตุลาคม 2544 และตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดมีการแกไขฉบับลงวันที่  

26 ธันวาคม 2548 เนื่องมาจากบริษัทฯมีผลกระทบจากราคาน้ํายาง คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น และการที่บริษัทฯเปลี่ยน 

ระบบจากการใชน้ํามันเตาเปนการใชถานหินเพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง ซึ่งมีคาใชจายในการกอสรางและติดตั้ง

ระบบและอยูในชวงทดสอบระบบจึงไมสามารถผลิตไดเต็มประสิทธิภาพ ศาลลมละลายกลางมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน

ฟนฟูกิจการที่แกไขเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ผูบริหารแผนไดยื่นคํารอง “ขอยกเลิกการพ้ืนฟูกิจการ” ตอศาลลมละลายกลางซ่ึงศาล ไดมี

คําตัดสินเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ใหมีการขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนตอไปอีก 1 ปนับแตวันสิ้นสุด 

ระยะเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ผูบริหารแผนไดยื่นคํารอง “ขอขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ” ตอศาลลม 

ละลายกลาง ซ่ึงศาลไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ใหมีการขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนฟนฟูออกไปอีก 

1 ป นับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2553 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ผูบริหารไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางในการขอยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

เนื่องจากไดปฏิบัติตามแผนครบถวนสมบูรณ ถือไดวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว  

ซึ่งศาลไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

สาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการสรุปไดดังนี้ 

18.1 เจาหนี้มีหลักประกัน ชําระหนี้ใหเจาหนี้ที่มีหลักประกันตามมูลคาหลักประกัน ยอดหนี้ภายหลังจากการ          

หักมูลหนี้ประกันแลวคงเหลือจํานวนยอดหนี้ที่ถือวาไมมีหลักประกัน ใหทําการปรับโครงสรางหนี้โดยกําหนด

ชําระเทากับรอยละ 10 ของยอดหนี้ดังกลาวโดย 

18.1.1 กําหนดจายเงินคืนแกมูลหนี้ที่มีประกันระหวางป 2545 - 2549 ภายในระยะเวลา 5 ป กําหนดจาย 

ดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 1 ตอป ของยอดหนี้คงคางที่เหลือในแตละป โดยกําหนดชําระพรอมกัน

ทุกๆ สิ้นป 

18.1.2 ยอดมูลหนี้ภายหลังจากหักมูลคาหลักประกันคงเหลือยอดหนี้ถือวาไมมีประกันกําหนดจายชําระเทากับ 

รอยละ 10 ของยอดหนี้ดังกลาว แบงเปน 
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18.1.2.1 รอยละ 5 ของยอดหนี้ภายหลังหักมูลคาหลักประกันจะกําหนดใหเปนหนี้ใหมตามสัดสวน

ของยอดหนี้ภายหลังจากหักมูลคาหลักประกันและทยอยจายชําระตั้งแต ป 2550 - 2554 

ภายในระยะเวลา 5 ป กําหนดจายชําระดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 1 ตอป ของยอดหนี้คง

คางที่เหลือในแตละป โดยกําหนดชําระพรอมกันทุกๆ ส้ินป 

18.1.2.2 รอยละ 5 ของยอดหนี้ภายหลังจากหักมูลคาหลักประกันจะชําระโดยการทําการแปลงหนี้เปน

หุนสามัญของบริษัทฯ ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว (หลังจากปรับมูลคาหุนที่ตราไว 

เปน 0.01บาท) ตามสัดสวนของยอดหนี้ภายหลังจากหักมูลคาหลักประกัน โดยหุนสามัญที่ 

จะออกใหคํานวณจากหนี้ที่แปลงหนี้เปนทุนหารดวยราคาแปลงสภาพหุนละ 0.01 บาท 

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอแกไขแผนฟนฟูในสวนของเจาหนี้มีหลัก 

มีหลักประกันดังนี ้

ก. ชําระเงินตนคงคางป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2552 ปละรอยละ 10 

ข. ชําระเงินตนคงคางป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2554 ปละรอยละ 30 

ค. กําหนดจายดอกเบี้ยอัตราคงที่รอยละ 3 ตอป ของยอดหนีค้งคางทีเ่หลือในแตละประหวางป พ.ศ.2548 ถึงป พ.ศ.2554 

 โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนพรอมกันในทุกๆ ส้ินป เริ่มป พ.ศ. 2549 

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอแกไขแผนฟนฟู (ศาลลมละลายกลางมี คําสั่ง

เห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการที่แกไขแลวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551) มีรายละเอียดดังนี้ 

ก. ชําระเงินตนคงคางป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2551 ปละรอยละ 15 โดยกําหนดชําระทุกสิ้นป 

ข. ชําระเงินตนคงคางป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 ปละรอยละ 35 โดยกําหนดชําระทุกส้ินป 

ค. ชําระดอกเบี้ยในอัตราคงที่รอยละ 1 ตอป ของยอดคงคางที่เหลือในแตละป ระหวางป พ.ศ. 2550 ถึงป 

พ.ศ. 2553 โดยมีกําหนดใหชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน 

ง. ชําระเงินเพิ่มชดเชยในอัตรารอยละ 6.50 ตอปของเงินตนสวนที่เหลือนับตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2553 

โดยกําหนดชําระในป พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 2553 ปละรอยละ 50 โดยกําหนดชําระทุกสิ้นป 

18.2 เจาหนี้ไมมีหลักประกัน  เจาหนี้หุนกูเจาหนี้หุ นกูแปลงสภาพ เจาหนี้ตั๋วแลกเงินจะปรับโครงสรางหนี้

โดยกําหนดชําระเทากับรอยละ 10 ของยอดหนี้ 

18.2.1 รอยละ 5 ของยอดหนี้จะกําหนดใหเปนหนี้ใหมตามสัดสวนของหนี้แบงตามสัดสวนของยอดหนี้ใน

กลุม โดยทยอยจายชําระตั้งแตป 2550 - 2554 ภายในระยะเวลา 5 ป กําหนดจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่

รอยละ 1 ตอป ของยอดหนี้คงคางที่เหลือในแตละป โดยกําหนดชําระพรอมกันทุกๆ ส้ินป 

18.2.2 รอยละ 5 ของยอดหนี้จะชําระโดยการแปลงหนี้เปนหุนสามัญของบริษัทฯในราคาเทากับมูลคาที่ตรา

ไว หลังจากปรับมูลคาหุนที่ตราไวเปน 0.01 บาท ตามสัดสวนของยอดหนี้ โดยหุนสามัญที่จะออกให

คํานวณ จากหนี้ที่แปลงหนี้เปนทุนหารดวยราคาแปลงสภาพหุนละ 0.01 บาท 
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ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอแกไขแผนฟนฟู (ศาลลมละลายกลาง 

มีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการที่แกไขแลวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551) มีรายละเอียดดังนี ้

ก.  รอยละ 3 ของยอดหนี้จะกําหนดใหเปนยอดหนี้ใหมตามสัดสวนของยอดหนี้ภายหลังหักมูลคาหลักประกัน 

และทยอยชําระตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2559 ปละรอยละ 10 กําหนดจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ รอยละ 

1 ตอป ของยอดหนี้คงคางที่เหลือในแตละปและตั้งแตป พ.ศ.2550 ถึงป พ.ศ.2559 บริษัทฯจะจายเงิน         

ตนและดอกเบี้ยพรอมกันในทุกๆสิ้นป 

ข.  รอยละ 7 ของยอดหนี้ภายหลังหักมูลคาหลักประกันจะชําระโดยการแปลงหนี้เปนหุนสามัญของบริษัทฯ 

ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว ภายหลังจากที่มีการปรับมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 10 บาท ตามสัดสวนของยอดหนี้ 

18.3 เจาหนี้การคา บริษัทฯจะจายชําระเต็มมูลคาหนี้เงินตน โดยไมมีดอกเบี้ย 

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอแกไขแผนฟนฟู (ศาลลมละลายกลาง 

มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการที่แกไขแลวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551) มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนเดิม  

คือ ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับหนี้ที่แปลงเปนทุนใหกับเจาหนี้แตละกลุมตามที่กําหนด 

เรียบรอยแลว บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากราคาหุนละ 0.01 บาท 

เปนหุนละ 10 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 218,203,590 บาท หรือคิดเปนจาํนวนหุน 21,820,359 หุน 

เพื่อรับรองหนี้ที่แปลงเปนทุนเพิ่มเติมใหกับเจาหนี้ ใหครบถวนตามแผนฟนฟูกิจการที่แกไข 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2552 บริษัทฯไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางขอแกไขแผนฟนฟู (ศาลลมละลายกลาง 

มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการทีแ่กไขแลวเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 มีรายละเอียดเพิ่มเตมิจากแผนเดิม ไดแก 

1. ออกหุนสามัญจํานวน 21,274,678 หุนใหกับเจาหนี้ทีอ่ยูระหวางการโตแยงหนี้จํานวน 6 รายเพื่อใหแปลงหนี 

เปนทุนจํานวนเงิน 212,746,768.61 บาท 

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 818,774,290 บาท เปน 760,762,130 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญ 

ที่จดทะเบียนแตยังไมไดจัดสรร จํานวน 5,801,216 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

3. ใหลางขาดทุนสะสมจํานวนเงิน 532,533,491 บาทโดยการลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลคาที่ตราไวจาก 

เดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท ทั้งนี้ภายหลังการลดทุนดังกลาว  

บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 76,076,213 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3 บาท  

เปนเงิน 228,228,639 บาท 

4. ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 480,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มหุนจํานวน 160,000,000 หุน 

     ในมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 3 บาท โดยจัดสรร ดังนี ้

4.1 ใหผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน 

4.2 ใหเสนอขายหุนใหแกนักลงทุนรายใหม ในลักษณะบุคคลในวงจํากัด ไมนอยกวา 40,000,000 หุน 
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4.3 สวนเหลือภายหลังการดําเนินการในขอ (4.1) และ (4.2)ใหผูบริหารแผนพิจารณาการจัดสรรและ 

กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแตทั้งนี้เงื่อนไขการเสนอขายดวยราคาไมต่ํากวามูลคาที่ตรา         

ไวตอหุนหรือมูลคาทางบัญชีตอหุน 

ในการดําเนินการตามขอ 1 ถึงขอ 4 บริษัทฯ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่ศาล 

มีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฉบับแกไข 

5. เพิ่มเติมเงื่อนไขการชําระหนี้คืนกอนกําหนด โดยบริษัทฯมีสิทธิที่จะดําเนินการชําระหนี้ตามแผนกอน 

กําหนดใหเจาหนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยเจาหนี้ตกลงยอมรับการชําระหนี้ดังกลาวและ 

ไมคิดคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด เปนตน 

18.4 การปรับโครงสรางทุน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

18.4.1 โอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนมาหักขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

18.4.2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 3,800,000,000 บาท เปน 3,200,274,690 บาท 

18.4.3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯลงโดยการลดมูลคาที่ตราไวจาก

เดิม มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.01 บาท 

18.4.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไดโอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนเพื่อลางขาดทุน

สะสม และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 597.37 ลานบาท แบงเปน

หุนสามัญ 59,737.04 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.01 บาท  

18.4.5 ณ วันที่ 16 กันยายน 2551 และวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดแปลงหนี้เปนทุนโดยการออก 

ใบหุนสามัญใหแกเจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 4,370.80 ลานหุน  

ในมูลคาหุนละ 0.01 บาท รวมทั้งสิ้น 43.70 ลานบาท และจํานวน 15.57 ลานหุน ในมูลคาหุนละ 10 

บาท รวมทั้งสิ้น 155.67 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนทุนที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุนตามการปรับ

โครง สรางหนี้ทั้งสิ้นจํานวนเงินประมาณ 199.37 ลานบาท 

18.4.6 ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีหุนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 21,820.36 

ลานหุน มูลคาหุนละ 0.01 บาท รวมทั้งสิ้น 218.20 ลานบาท และบริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่

ตราไว จากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาทโดยบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนและการ

เปลี่ยนแปลงมูลคา หุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2551 และวันที่  28 

พฤศจิกายน 2551 ตามลําดับ  
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18.4.7 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯตอกระทรวง 

พาณิชย จากการที่บริษัทฯไดแปลงหนี้เปนทุนโดยการออกใบหุนสามัญใหแกเจาหนี้จากการปรับ 

โครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 21.27 ลานหุน ในมูลคาหุนละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 212.75  

ลานบาท โดยบริษัทฯ บันทึกทุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่แปลงหนี้เปนทุน ใน

มูลคาหุนละ 3.41 บาท ทําใหบริษัทฯ มีสวนต่ํากวามูลคาหุนเปนจํานวนเงิน 140.20 ลานบาท และ

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนเงิน 140.20 ลานบาท 

18.4.8 บริษัทฯ ไดลดหุนทุนจดทะเบียนตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 5.80 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

รวมทั้งสิ้น 58.01 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่  

31 มีนาคม 2553  

18.4.9 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตามแผนฟนฟูกิจการจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 3 บาท 

เพื่อลดผลขาดทุนสะสมจํานวนเงิน 532.53 ลานบาท ทําใหสวนต่ํากวามูลคาหุนของบริษัทฯลดลง 

เปนจํานวนเงิน 339.38 ลานบาทและขาดทุนสะสมลดลงเปนจาํนวนเงิน 193.16 ลานบาทโดยบริษัทฯ         

ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  

18.4.10 บริษัทฯ ไดเพิ่มหุนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นตามแผนฟนฟูกิจการเปนจํานวน 160 ลานหุน มูลคาหุนละ  

3 บาท รวมทั้งสิ้น 480 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อ

วันที่  17 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหุนสามัญจดทะเบียนมูลคารวม

ทั้งสิ้นจํานวน 236.08 ลานหุน ในมูลคาหุนละ 3 บาท รวมทั้งสิ้น 708.23 ลานบาท  

18.5 ผลของการผิดนัดชําระหนี ้

ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ การผิดนัดชําระคืนเงินตนหรือดอกเบี้ยของเจาหนี้งวดใดงวดหนึ่งไมถือวา 

บริษัทฯเปนผูผิดนัด เวนแตบริษัทฯ ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลา 2 งวด ติดตอกัน ซึ่งถา 

ผลการผิดนัดเกิดขึ้นกอนที่ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการใหเจาหนี้มีสิทธิขอใหผูบริหารแผนรองขอตอ 

ศาลใหมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการหรือดําเนินการแกไขแผน 
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19. ประมาณการหนี้สนิไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัยรายหนึ่งใหทําการประเมินภาระหนี้สินที่ตองจายสําหรับผลประโยชนของ 

พนักงาน โดยใชวิธีการ Projected unit credit  โดยบริษัทไดตั้งสํารองผลประโยชนของพนักงานตามการประเมินของนัก

คณิตศาสตรประกันภัยรายใหม ดังนี้ 

 บาท 

 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม  22,924,507.00 20,380,076.00 

(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,327,277.00 - 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 2,877,282.00 2,544,431.00 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  27,129,066.00 22,924,507.00 

มูลคาปจจุบนัของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 27,129,066.00 22,924,507.00 

คาใชจายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 มีดังนี้ 

 บาท 

 2561 2560 

จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน   

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,266,118.00 1,890,255.00 

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 611,164.00 654,176.00 

จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 2,877,282.00 2,544,431.00 
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ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน 

 รอยละ 

 2561 2560 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม   

อัตราคิดลด (รอยละ) 2.25 3.21 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (รอยละ) 3.00 3.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ) 0 - 28 0 - 35 

อายุครบเกษียณ (ป) 65 60 

อัตรามรณะ TM02017 TM02008 

การวิเคราะหการครบกําหนดของจาํนวนเงินผลประโยชนที่ตองจายในอนาคตกอนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ภายใน 1 ป - - 

มากกวา 1 ป ไมเกิน 5 ป - - 

เกินกวา 5 ป 27,129,066.00 22,924,507.00 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฉบับใหม 

ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้

กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาจางลาสุด 400 วันสุดทาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการ

แกไขโครงการสําหรับโรงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ซึ่งมีผลกระทบดังกลาว จํานวน 7.96 ลานบาท 
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20. สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี- สุทธิ 

สินทรัพยและหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 บาท 

 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 13,893,864.37 10,494,198.84 

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (20,522,810.67) (19,568,798.46) 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธ ิ 6,628,946.30 9,074,599.62 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้ 

   บาท 

 ณ วันที ่ บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน ณ วันที ่

 1 มกราคม กําไร กําไรขาดทุน สวนของ 31 ธันวาคม 

 2561 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ผูถือหุนอื่น 2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน 815,771.32 79,400.00 - - 895,171.32 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 1,033,249.85 (848,078.94) - - 185,170.91 

คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยไมมีตวัตน 568,846.49 - - - 568,846.49 

คาเผื่อการดอยคาตนทนุพัฒนาสวนยาง 3,491,429.78 47,376.35 - - 3,538,806.13 

สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน 4,584,901.40 840,911.80 - - 5,425,813.20 

ผลขาดทุนทางภาษีทีย่ังไมไดใช - 3,280,056.32 - - 3,280,056.32 

รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 10,494,198.84 3,399,665.53 - - 13,893,864.37 

      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

คาเสื่อมราคาสะสม       

- สวนขยายระยะเวลาอาคาร (5,625,376.46) (954,012.21) - - (6,579,388.67) 

สวนเกนิทุนจากการตีราคา (13,943,422.00) - - - (13,943,422.00) 

      

รวมหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญช ี (19,568,798.46) (954,012.21) - - (20,522,810.67) 

รวมรายได (คาใชจาย)  2,445,653.32    
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่มิไดรับรูในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี ้

 บาท 

 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ผลขาดทนุทางภาษทีี่ยังไมไดใช - 14,732,995.11 

รวม - 14,732,995.11 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการผล แตกตางชั่วคราว

ที่ใชหักภาษีจํานวน 14.73 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากฝายบริหารของบริษัท พิจารณาแลวเห็นวายังมีความไมแนนอน

วาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากรายการ ดังกลาว และหรือวาอาจไมไดใชเปนรายการ

หักทางภาษีในอนาคต 

21. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 

 บาท 

 2561  2560  

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร - 444,570.27 

กําไรจากการขายและปรับมูลคาเงินลงทุน - 674,098.23 

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 9,164,825.37 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,718,906.20 924,838.68 

รายไดจากการขายของเสีย 1,821,788.70 3,122,609.83 

ดอกเบี้ยรับ 11,879,643.87 4,244,162.17 

รายไดอื่น 3,139,493.01 4,923,517.67 

รวม 22,559,831.78 23,498,622.22 
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22. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก 

 บาท 

 2561 2560 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน  107,109,777.79 100,615,994.38 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 21,878,085.87 22,843,293.60 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 643,127,054.74 728,711,070.15 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (2,461,170.31) (12,832,262.56) 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 21,826,995.58 21,927,961.39 

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 236,881.74 1,244,659.18 

ขาดทุนจากการดอยคาเงนิลงทุน 180,383.39 904,420.44 

23. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2561 2560 

ภาษีเงินไดปจจุบัน   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว 2,445,653.32 (6,249,188.95) 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,445,653.32 (6,249,188.95) 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 บาท 

 อัตราภาษี (รอยละ) 2561 

(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 20.00 (27,861,455.47) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได  (5,572,291.09) 

คาใชจายบวกกลับทางภาษี  4,164,530.25 

รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้นทางภาษี  (1,872,295.48) 

ขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป  3,280,056.32 

รวม    - 
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การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลา 

บัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559 เปนตนไป ทั้ งนี้ เพื่อให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

24. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับป

ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยแสดง

การคํานวณดังนี้ 

25. รายการบัญชกีับบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีรายการทางบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 

สวนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวบริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการ มีผูถือหุนและ/

หรือกรรมการกลุมเดียวกันหรือเคยเปนบริษทัยอยรายการที่มีขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดกําหนดขึ้นโดยใช

ราคาตลาดหรือราคาที่ไดตกลงรวมกันหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

25.1 ลักษณะความสัมพันธ 

บุคคลหรือบริษทัทีเ่กี่ยวของกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท วินวูดชิพส จํากัด โรงสับไม บริษัทรวม 

บริษัท ทาจีน จํากัด ใหเชาสังหาริมทรัพยและ 

อสังหาริมทรัพย 

เคยเปนบริษทัยอยในอดีต/ 

ปจจุบนัเปนผูถือหุนบรษิทัฯ 

บริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน,บริหาร

จัดทําและบริหารแผนฟนฟ ู

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บริษัท ตลาดกามปู จํากัด  ประกอบกจิการศูนยการคา 

ใหบริการสาธารณูปโภค 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

   

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561  2560 

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถอืหุนของบริษัท  

(ขาดทุน)สําหรับป (บาท) (25,415,802.15) 
 

(30,603,001.95) 

    

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  (หุน) 76,076,213.00  76,076,213.00 

(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) (0.33)  (0.40) 
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บุคคลหรือบริษทัทีเ่กี่ยวของกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 

คุณอภิรักษ จูตระกูล  ผูถือหุนและกรรมการบริษทัฯ 

คุณจํานงค พุทธมิา  กรรมการบริษัทฯ 

คุณเกียรติ กลิ่นจันทร  ผูถือหุน 

25.2 นโยบายการกําหนดราคา 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

1. รายไดจากการขายสินคา คิดราคาขายตอหนวยในราคาตลาด 

2. ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาตลาด 

3. รายไดดอกเบี้ย บริษัทฯใหกูยืมแกบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงไดกับตนทุน 

การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวหรือราคาตลาด ประมาณรอยละ 2 ตอป 

4. คาตอบแทนที่ปรึกษาแผนฟนฟูกิจการ คิดอัตราคาบริการ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2555 อัตราเดือนละ 1.5  

ลานบาท และตั้งแตมีนาคม 2555 เปนตนไป อัตราเดือนละ 1 ลานบาท 

25.3 รายการสินทรัพยและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บาท 

 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

เงินใหกูยืมระยะสั้น   

บริษทัรวม   

บริษทั วินวูดชิพส จํากัด 1,852,300.00 1,852,300.00 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,852,300.00) (1,852,300.00) 

สุทธิ - - 

บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน   

บริษทั ทาจนี จํากัด 1,089,199,571.04 1,080,099,571.04 

บริษทั ตลาดกามปู จํากัด  1,450,000.00 1,450,000.00 

รวม 1,090,649,571.04 1,081,549,571.04 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,079,624,571.04) (1,079,624,571.04) 

สุทธิ 11,025,000.00 1,925,000.00 

รวมเงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 11,025,000.00 1,925,000.00 
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 บาท 

 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

ดอกเบี้ยคางรับ   

บริษทัรวม   

บริษทั วินวูดชพิส จํากัด 219,409.81 182,363.81 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (219,409.81) (182,363.81) 

สุทธิ - - 

บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน   

บริษทั ทาจนี จํากัด 66,385,047.78 65,455,920.39 

บริษทั ตลาดกามปู จํากัด  422,892.60 393,893.18 

รวม 66,807,940.38 65,849,813.57 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (65,789,470.88) (65,760,470.88) 

สุทธิ 1,018,469.50 89,342.69 

รวมดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 1,018,469.50 89,342.69 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ 

          แกบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวของกนั - สุทธ ิ 12,043,469.50 2,014,342.69 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 บาท 

 

ณ วันที่  

1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

บริษทัรวม     

บริษทั วินวูดชิพส จํากัด 1,852,300.00 - - 1,852,300.00 

บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษทั ทาจนี จํากัด 1,080,099,571.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,089,199,571.04 

บริษทั ตลาดกามปู จํากัด  1,450,000.00 - - 1,450,000.00 

รวม 1,081,549,571.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,090,649,571.04 

         รวม 1,083,401,871.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,092,501,871.04 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 แหง เปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิดเมื่อทวงถาม และไมมีหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งซึ่งเปนลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,089.20 

ลานบาท และ 1,080.10 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว และบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว

เปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสรางหนี้และฟนฟูกิจการของบริษัทฯ จํานวน 100.54 ลานบาท และ จํานวน 

100.54 ลานบาทตามลําดับ โดยจะทําการหักหนี้ระหวางกันเมื่อบริษัทฯ จายชําระหนี้ใหบริษัทที่เกี่ยวของกันตามกําหนดใน

แผนฟนฟูกิจการ  

 บาท 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ามแผนฟนฟูกิจการ   

บริษทั ทาจนี จํากัด 100,545,110.52 100,545,110.52 

คุณเกียรติ กลิ่นจันทร 11,016,226.76 11,016,226.76 

คุณจํานงค เปยงใจ 3,178,569.41 3,178,569.41 

คุณปยฉัตร บุรนิทรวัฒนา 4,966,196.20 4,966,196.20 

รวม 119,706,102.89 119,706,102.89 
 

ในระหวางป 2559 บริษัทที่เกี่ยวของกันจาํนวน 3 แหงจดทะเบียนเลิกกิจการ และไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองการรับ

ชําระหนี้คงเหลือทั้งหมดของลูกหนี้ใหกับบุคคลดังกลาว 

25.4 รายการรายไดและคาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน      

ในงบการเงินมีดังตอไปนี้ 

 บาท 

 2561 2560 

คาเชายานพาหนะ   

บริษทั ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด 700,000.00 1,260,000.00 

รวม 700,000.00 1,260,000.00 

   

คาที่ปรึกษาแผนฟนฟกูิจการ   

บริษทั ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด 12,000,000.00 12,000,000.00 

รวม 12,000,000.00 12,000,000.00 
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 บาท 

 2561 2560 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ   

ผลประโยชนระยะสั้น 25,706,515.39 24,248,300.59 

ผลประโยชนระยะยาว 1,428,598.00 1,297,026.00 

รวม 27,135,113.39 25,545,326.59 

26. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯดําเนินกิจการในการผลิตและจําหนายสินคาเสนดายยางยืดและน้ํายางขนและดําเนินธุรกิจ การคาทั้งในประเทศ

และตางประเทศโดยจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรและตามการขายสินคาไดดังนี้ 

 บาท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

จําหนายใน

ประเทศ 

จําหนาย

ตางประเทศ รวม อื่น  ๆ ยอดรวม 

รายไดจากการขาย 1,234,974.00 863,962,689.48 865,197,663.48 - 865,197,663.48 

ตนทุนขาย (1,121,523.81) (784,595,247.71) (785,716,771.52) - (785,716,771.52) 

กําไรขั้นตน 113,450.19 79,367,441.77 79,480,891.96 - 79,480,891.96 

รายไดอื่น 309,097.47 1,512,691.23 1,821,788.70 20,738,043.08 22,559,831.78 

กําไรกอนคาใชจาย 422,547.66 80,880,133.00 81,302,680.66 20,738,043.08 102,040,723.74 

ตนทุนในการจัดจําหนาย (31,155.62) (21,795,839.96) (21,826,995.58) - (21,826,995.58) 

คาใชจายในการบริหาร (138,886.38) (97,162,084.16) (97,300,970.54) - (97,300,970.54) 

รวมคาใชจาย (170,042.00) (118,957,924.12) (119,127,966.12) - (119,127,966.12) 

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุน 

ทางการเงินและภาษีเงินได 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 20,738,043.08 (17,087,242.38) 

ตนทุนทางการเงิน - - - (10,774,213.09) (10,774,213.09) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 9,963,829.99 (27,861,455.47) 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได - - - 2,445,653.32 2,445,653.32 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 12,409,483.31 (25,415,802.15) 

สินทรัพยถาวร     189,602,084.71 

สินทรัพยแยกตามสวนงาน     174,015,332.59 

สินทรัพยรวม  
 

  363,617,417.30 
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 บาท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

จําหนายใน

ประเทศ 

จําหนาย

ตางประเทศ รวม อื่น  ๆ ยอดรวม 

รายไดจากการขาย 1,825,508.49 946,293,048.42 948,118,556.91 - 948,118,556.91 

ตนทุนขาย (1,684,622.18) (873,261,488.59) (874,946,110.77) - (874,946,110.77) 

กําไรขั้นตน 140,886.31 73,031,559.83 73,172,446.14 - 73,172,446.14 

รายไดอื่น 207,922.13 2,914,687.71 3,122,609.84 20,376,012.38 23,498,622.22 

กําไรกอนคาใชจาย 348,808.44 75,946,247.54 76,295,055.98 20,376,012.38 96,671,068.36 

ตนทุนในการจัดจําหนาย (42,220.12) (21,885,741.27) (21,927,961.39) - (21,927,961.39) 

คาใชจายในการบริหาร (180,157.79) (93,388,805.17) (93,568,962.96) - (93,568,962.96) 

รวมคาใชจาย (222,377.91) (115,274,546.44) (115,496,924.35) - (115,496,924.35) 

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุน 

      ทางการเงินและภาษีเงินได 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 20,376,012.38 (18,825,855.99) 

ตนทุนทางการเงิน - - - (5,527,957.01) (5,527,957.01) 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 14,848,055.37 (24,353,813.00) 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได - - - (6,249,188.95) (6,249,188.95) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 8,598,866.42 (30,603,001.95) 

สินทรัพยถาวร     201,276,876.77 

สินทรัพยแยกตามสวนงาน     355,082,732.25 

สินทรัพยรวม  
 

  556,359,609.02 

27. สัญญาเชาระยะยาว 

27.1 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัทฯกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่งมีพื้นที่เชา ทั้งหมด

ประมาณ 750 ตารางเมตรในอัตราคาเชาตอเดือน 275 บาท ตอตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป โดยเริ่ม

สัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

27.2 บริษัทฯไดทาํสัญญาบริการกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยในอัตราคาบริการ 

เดือนละ 275 บาทตอตารางเมตร(พื้นที่เชา 750 ตารางเมตร)มีกําหนดระยะเวลา 3 ปโดยเริ่มสัญญาบริการตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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27.3 บริษัทฯไดทําสัญญาเชารถยนตพรอมอุปกรณตกแตงในรถยนตกับบริษัทเอกชนหนึ่งแหงเพื่อใชในการดําเนิน 

งานในบริษัทฯ จํานวน 1 คัน มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต 1- 4 ป ในอัตราคาเชาเดือนละ 53,500 บาท โดยเริ่ม

สัญญาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 จํานวนเงนิ(บาท) 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 8,029,104.00 

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 10,745,548.00 

รวม 18,774,652.00 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

28.1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้ และใน

วันที่ 27 ธันวาคม 2544 ศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับแผนฟนฟูกิจการดังกลาว ซึ่งแผนฟนฟูกิจการดังกลาว

บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท ฟลาเท็กซแพลนเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาแผนจะไดรับผลตอบแทนจากการเปน

ผูบริหารในอัตรา เดือนละ 1.50 ลานบาทซึ่งถือเปนคาบริหารแผนฟนฟูกิจการ ตอมาเมื่อวันที ่ 3 กุมภาพันธ 

2555 บริษัทฯไดปรับลด คาที่ปรึกษาลง คงเหลือในอัตราเดือนละ 1 ลานบาท 

28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหแก

หนวยราชการแหงหนึ่ง ดังรายการขางลางนี้ โดยบริษัทฯ ไดนําสมุดเงินฝากประจําและออมทรัพยจํานวน 

2.22 ลานบาท ( 2560 : จํานวน 2.22 ลานบาท ) ในงบการเงินวางเปนประกัน  

บาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

ค้ําประกันการใชไฟฟา 1,746,000.00 1,746,000.00 

รวม 1,746,000.00 1,746,000.00 
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29. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบัญช ี

นโยบายการบัญชีที่สําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

29.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิด 

ความเสียหายแกบริษัทฯ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อซ่ึงเกิดจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้การคา ของ

บริษัทฯสวนใหญเปนลูกคาตางประเทศและลูกคาในประเทศรายใหญที่มีช่ือเสียง 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

29.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงิน 

ตางประเทศ บริษัทฯไมมีการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาตางประเทศซึ่งไมไดทําสัญญา 

ปองกันความเสี่ยงดังนี้ 

 สกุลเงิน 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การคา USD 506,210.08 1,110,990.93 

 EUR 49,498.80 113,392.16 

29.4 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทความเสี่ยงของบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน และเงินกูยืมจากกิจการที่

เกี่ยวของกันและจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด อยางไรก็ดีบริษัทไมไดใช

เครื่องมือทางการเงินใดๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการ

กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี ้

 พันบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี  อัตรา 

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  ดอกเบี้ย 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 4,709.28 534.75 5,244.03 0.500-0.625 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 943.00 943.00 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 26,135.03 26,135.03 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและ        

ดอกเบี้ยคางรับบริษัทอื่น 42,119.78 - - - - 42,119.78 5.90-7.20 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ        

แกบุคคลและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 12,043.47 - - - - 12,043.47 2.00-15.00 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน - - - 2,808.03 - 2,808.03 0.90-1.50 

 54,163.25 - - 7,517.31 27,612.78 89,293.34  

       

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 88,789.05 88,789.05 - 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย        

จากบุคคลและบริษัทอื่น 56,260.01 - - - - 56,260.01 5.50-15.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 128,308.45 802.87 - - - 129,111.32 - 

 184,568.46 802.87 - - 88,789.05 274,160.38  
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 พันบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี  อัตรา 

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  ดอกเบี้ย 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 9,274.31 497.39 9,771.70 0.500-0.625 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 1,340.00 1,340.00 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 48,987.11 48,987.11 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและ        

ดอกเบี้ยคางรับบริษัทอื่น 202,084.71 - - - - 202,084.71 5.70-7.20 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ        

แกบุคคลและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 2,014.34 - - - - 2,014.34 2.00-15.00 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน - - - 2,813.64 - 2,813.64 0.90-1.50 

 204,099.05 - - 12,087.95 50,824.50 267,011.50  

       

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 110,804.88 110,804.88 - 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย        

จากบุคคลและบริษัทอื่น 202,171.93 - - - - 202,171.93 5.50 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 128,259.76 681.83 - - - 128,941.59 - 

 330,431.69 681.83 - - 110,804.88 441,918.40  
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29.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษทัยอยจดัอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

30. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 5.53 : 1 

31. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 













Note December 31, 2018 December 31, 2017

Cash and cash equivalents 5 5,244,030.79                 9,771,700.36                 

Current investments - net 6 943,000.01                    1,340,000.01                 

Trade and other current receivables 7 26,135,029.57               48,987,112.17               

Short - term loans and accrued interest receivable

other companies 8 42,119,775.83               202,084,713.86             

Short - term loans and accrued interest receivable

related parties - net 25.3 12,043,469.50               2,014,342.69                 

Inventories - net 9 56,332,741.72               60,622,836.37               

Current income tax assets 148,776.47                    27,724.51                      

Total current assets 142,966,823.89             324,848,429.97             

Non - current assets

Investments in associate - net 10 319,421.37                    499,804.76                    

Other long - term investments - net 11 -                                 -                                 

Property, plant and equipment - net 12 189,602,084.71             201,276,876.77             

Other intangible assets - net 13 1,535,300.78                 1,731,212.29                 

Land possessory rights 14 22,750,000.00               22,750,000.00               

Rubber plantation development costs - net 15 847,427.23                    -                                 

Other non - current assets 5,596,359.32                 5,253,285.23                 

Total non - current assets 220,650,593.41             231,511,179.05             

Total assets 363,617,417.30             556,359,609.02             

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASSETS

Baht

Financial Statement in which the equity method

Current assets

 is applied / Separate financial statement

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.                 - 1 -



Note December 31, 2018 December 31, 2017

Current liabilities

Trade and other current payables 88,797,486.61               110,804,881.63             

Short - term loans and accrued interest from companies 16 56,251,575.88               202,171,929.87             

Current portion of long - term liabilities 17 128,308,450.50             128,259,762.40             

Total current liabilities 273,357,512.99             441,236,573.90             

Non - current liabilities

Long - term borrowings - net 17 802,871.03                    681,828.37                    

Non - current provisions for employee benefit 19 27,129,066.00               22,924,507.00               

Deferred tax liabilities - net 20 6,628,946.30                 9,074,599.62                 

Total non - current liabilities 34,560,883.33               32,680,934.99               

Total liabilities 307,918,396.32             473,917,508.89             

Shareholders' equity

Share capital

Authorized share capital

Ordinary shares 236,076,213 shares Baht 3.00 par value 708,228,639.00             708,228,639.00             

Issued and paid sharess capital

Ordinary shares 76,076,213 shares Baht 3.00 par value 228,228,639.00             228,228,639.00             

Other componets of shareholders' equity 55,773,688.00               55,773,688.00               

Deficit

Unappropriated (228,303,306.02)           (201,560,226.87)           

Equity attributable to owners of the Company 55,699,020.98               82,442,100.13               

Total equity 55,699,020.98               82,442,100.13               

Total liabilities and equity 363,617,417.30             556,359,609.02             

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Cont.)

LIABILITIES AND EQUITY

Baht

Financial Statement in which the equity method

is applied / Separate financial statements

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.                 - 2 -



Note 2018 2017

Revenue from sales 26 865,197,663.48               948,118,556.91               

Cost of  sales 26 (785,716,771.52)              (874,946,110.77)              

Gross Profit 79,480,891.96                 73,172,446.14                 

Other income 21 22,559,831.78                 23,498,622.22                 

Profit before expenses 102,040,723.74               96,671,068.36                 

Distribution costs 26 (21,826,995.58)                (21,927,961.39)                

Administrative expenses 26 (97,300,970.54)                (93,568,962.96)                

Total expenses (119,127,966.12)              (115,496,924.35)              

(loss) before finance costs  and  income tax (17,087,242.38)                (18,825,855.99)                

Finance costs 26 (10,774,213.09)                (5,527,957.01)                  

(loss) before income tax expense (27,861,455.47)                (24,353,813.00)                

Tax income (expense) 23 2,445,653.32                   (6,249,188.95)                  

(loss) for the year (25,415,802.15)                (30,603,001.95)                

Other comprehensive income :

Components of other comprehensive income that will not be

reclassified to profit or loss :

loss on remeasurement of defined benefit plans 19 (1,327,277.00)                  -                                   

Other comprehensive income for the year (1,327,277.00) -                                   

Total profit and other comprehensive income for the year (26,743,079.15)                (30,603,001.95)                

Basic earnings (loss) per share 24

Net income (loss) attributable to equity holders of the parent (Baht/Share) (0.33)                                (0.40)                                

Weighted average number of ordinary shares (Share) 76,076,213                      76,076,213                      

 is applied / Separate financial statements

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED  

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

Baht

Financial Statement in which the equity method

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.                           - 3 -



Issued and fully Revaluation Gain (losses) on Total other 

paid-up Unappropriated increment remeasurement of  components of

Note capital share  deficit in land defined benefit plans shareholder's equity Total

Balance, December 31, 2016 228,228,639.00      (170,957,224.92)      55,773,688.00                 -                                   55,773,688.00            113,045,102.08       

Loss and other comprehensive (expense) for the year -                           (30,603,001.95)         -                                   -                                   -                              (30,603,001.95)         

Balance, December 31, 2017 228,228,639.00      (201,560,226.87)      55,773,688.00                 -                                   55,773,688.00            82,442,100.13         

Retained Earnings -                           (1,327,277.00)           -                                   1,327,277.00                   1,327,277.00              -                           

Loss and other comprehensive (expense) for the year -                           (25,415,802.15)         -                                   (1,327,277.00)                   (1,327,277.00)              (26,743,079.15)         

Balance, December 31, 2018 228,228,639.00      (228,303,306.02)      55,773,688.00                 -                                   55,773,688.00            55,699,020.98         

Separate financial statements

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

Baht

Financial Statement in which the equity method is applied/

Other components of shareholder's equity

Notes to the financial statements are an integral part of these statements. - 4 -



Note 2018 2017

Cash flows from operating activities

Net Profit (Loss) (27,861,455.47)                    (24,353,813.00)                    

Adjustment to net profit for cash received (paid) from operations

Trade and other current reeivables (increase)decrease 22,747,175.82                     (13,777,295.19)                    

Inventories decrease 49,699.95                             10,042,425.48                     

Other current assets (increase) -                                       (18,433.24)                           

Other non - current assets (increase) (348,683.87)                         (219,500.00)                         

Trade and other current payables increase (decrease) (22,017,202.26)                    11,033,643.94                     

Depreciation and amortized expenses 21,878,085.67                     22,843,293.60                     

Allowance for doubiful accounts (reversal) -                                       (9,164,805.38)                      

Loss on declining in value of inventories 4,240,394.70                       4,185,328.57                       

(Gain) loss on disposals of equipment 142,723.07                          (444,570.27)                         

Loss of termination -                                       271,971.06                          

Loss from impairment of asset 236,881.74                          1,244,659.18                       

Impairment loss on investment's in assoiates 180,383.39                          904,420.44                          

Loss on amortization of asset 184,032.04                          120,000.00                          

Loss from sale of investment -                                       674,098.23                          

Loss from revaluation of investment 397,000.00                          647,004.90                          

Unrealized (gain) loss on exchange rate 114,714.02                          (51,451.48)                           

Interest income (11,813,597.87)                    (4,244,162.17)                      

Interest expense 10,774,213.09                     5,527,957.01                       

Employee benfits expense 2,877,282.00                       2,544,431.00                       

Total Adjustment to reconcile net earnings profit 1,781,646.02                       7,765,202.68                       

Net cash provided by(used in) operating activities

Income tax paid (121,051.96)                         (18,433.24)                           

Net cash provided by operating activities 1,660,594.06                       7,746,769.44                       

Separate financial statements

Financial Statement in which the equity method is applied/

Baht

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

Notes to the financial statements are an integral part of these statements. - 5 -



บาท

Note 2018 2017

Cash flows from investing activities

Interest received 12,091,409.68                     3,196,629.54                       

Cash received from short - term loans related parties 2,625,000.00                       9,230,871.73                       

Cash paid from short - term loans to related parties (11,725,000.00)                    (1,925,000.00)                      

Total non - current liabilities -                                       (200,790,612.25)                  

Cash received for short - term loans to person 158,757,999.41                   2,000,000.00                       

Deposits at bank with commitment (increase) decrease 5,609.91                               (518,842.61)                         

Cash received from sales of current investment -                                       6,609,799.15                       

Cash paid for purchase of current investment -                                       (4,303,235.61)                      

Cash received from sales of fixed assets 1,514,579.44                       624,579.44                          

Cash paid for purchase of fixed assets (10,616,716.85)                    (11,017,324.50)                    

Cash paid for purchase of intangible assets (107,000.00)                         (501,400.00)                         

Rubber plantation development costs increase (1,084,308.97)                      (1,244,659.18)                      

Net cash (used in) investing activities 151,461,572.62                   (198,639,194.29)                  

Cash flows from financing activities

Interest paid (12,155,530.71)                    (4,155,075.51)                      

Cash paid short - term loans from related parties (164,566,252.01)                  -                                       

Cash received from short - term loans to other companies 20,027,215.64                     200,799,048.37                   

Cash paid for liabilities under finance lease agreement (955,269.17)                         (1,119,149.90)                      

Cash paid for liabilities under debt restructuring agreement -                                       (21,647,476.94)                    

Net cash provided by (used in) financing activities (157,649,836.25)                  173,877,346.02                   

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (4,527,669.57)                      (17,015,078.83)                    

Cash and cash equivalents at beginning of the year 5 9,771,700.36                       26,786,779.19                     

Cash and cash equivalents at end of the year 5 5,244,030.79                       9,771,700.36                       

Separate financial statements

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (cont.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

Financial Statement in which the equity method is applied/

Baht

Notes to the financial statements are an integral part of these statements. - 6 -



THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
AS AT DECEMBER 31, 2018 

 

- 7 - 

1. GENERAL INFORMATION 

 (a) Legal status and address for company 

The Company is located at 14 th Floor, Mahatum Plaza building, 888/145 - 149, Phloenchit Road, Lumpini, 

Patumwan, Bangkok 10330 with its factory located at 53 Thonburi-Paktoh Road, Moo 10, Tumbon Bang 

Thorad, Amphur Muang, Samutsakorn. 

The Company has registered to change it title name from ONE HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 

to THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED on November 10, 2003. 

 (b) Nature of the Company’s business 

The Company is engaged in the production and sale of latex thread, and investment in securities. 

2. COMPANY'S GOING CONCERN  

The Company was delisted from the Stock Exchange of Thailand since June 2, 2000. This is because the 

Company has loss for consecutive years, exceeding of current liabilities over current assets and also defaulted on 

debt repayment to creditors. The Company presented the rehabilitation plan to the Central Bankruptcy Court to 

rehabilitate the Company by having Filatex Planner Co., Ltd. prepare the plan. The Central Bankruptcy Court 

approved the plan on December 27, 2001. 

On August 2, 2011, the rehabilitation plan administrator has filed the request to the Central Bankruptcy Court to 

withdraw the rehabilitation since the plan was completely implemented. The Central Bankruptcy Court approved 

the withdrawn rehabilitation on January 24, 2012. 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company had current liabilities over than more current assets in financial 

statements amount of Baht 130.39 million and Baht 116.39 million, respectively. The management were looking 

for solutions and believe to be resolved successfully without affecting the Company's can continue as a going 

concern. 

3. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANACIAL STATEMENTS 

3.1 Basis of preparation 

The financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting 

principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting Standards issued 

under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities 

and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act.  

The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the 

accounting policies below. 
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
AS AT DECEMBER 31, 2018 
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The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles 

requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its 

judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher 

degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial 

statements are disclosed in Note 3.4 

An English version of the financial statements have been prepared from the statutory financial statements 

that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between the two 

languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail. 

3.2 Revised accounting standards and financial reporting standards 

3.2.1 New financial reporting standards 

3.2.1.1 Financial reporting standards that became effective in the current year 

During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial 

reporting standards and interpretations (revised 2017) and new accounting treatment 

guidance which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2018. These 

financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 

Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards 

disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting 

standards does not have any significant impact on the Company and its subsidiaries’ 

financial statements. 

3.2.1.2 Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or 

after January 1, 2019 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of 

revised and new financial reporting standards and interpretations (revised 2018) including 

new accounting treatment guidance, which are effective for fiscal years beginning on or 

after January 1, 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 

directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards.  

The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised 

financial reporting standards will not have any significant impact on the financial 

statements when they are initially applied. However, the new standard involves changes to 

key principles, as summarised below. 
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TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations. 

TAS     11  (revised 2017) Construction contracts 

TAS     18  (revised 2017) Revenue 

TSIC    31  (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13  (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15  (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18  (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall 

within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account 

for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an 

amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange 

for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise 

judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when 

applying each step of the model. 

The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not 

have any significant impact on the financial statements when it is initially applied. 

3.2.1.3 Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or 

after January 1, 2020 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued the set of TFRSs 

related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as 

follows: 

Financial reporting standards: 

Financial reporting standards TFRS    7 Financial Instruments: Disclosures 

Financial reporting standards TFRS    9  Financial Instruments 

Accounting standard TAS     32 Financial Instruments: Presentation 

Financial Reporting Standard 

Interpretations 

TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign 

Operation 

Financial Reporting Standard 

Interpretations 

TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with 

Equity Instruments 
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These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of 

financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the 

type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business 

model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. 

These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When 

the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations 

and guidance which are currently effective will be cancelled.    

The management of the Company and its subsidiaries is currently evaluating the impact of these 

standards to the financial statements in the year when they are adopted. 

3.3 Presentation currency  

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in 

Thai Baht has been rounded to the nearest thousand or million unless otherwise stated.  

3.4 Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 

estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 

income and expenses. Actual results may differ from estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 

are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 

policies that have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is included 

in the following note 

 Note 19 Measurement of defined benefit obligations 

 Note 23 Current and deferred taxation 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIE 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial 

statements except in Note 3. 

4.1 Foreign currencies 

Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rates ruling at the dates of the 

transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are 

translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences 

arising on translation are recognized in profit or loss.  

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using 

the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.  

4.2 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents mean cash on hand and all types of bank deposits, excluding deposits which 

held to maturity and liquid short-term investments that had slightly risk in changing valuation. 

4.3 Trade and other accounts receivable 

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. 

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future 

expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred. 

4.4 Inventory   

Inventories are valued at the lower of cost on a first-in first-out (FIFO) basis or net realizable value. Such 

cost includes production overheads. 

Raw materials, spare parts and packing supplies are valued at the lower of cost on a first-in first-out (FIFO) 

basis or net realizable value and are recognize as cost when use. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs 

to complete and to make the sale. 

The Group record allowance for declining in inventory valuation for inventories which are obsolete, 

damaged and lower of cost or net realizable value. 
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4.5 Investments 

Investments in associates 

Investments in associates are accounted for using the cost method less allowance for impairment when the 

value of investments are decreased permanently. 

Investments in other debt and other equity securities 

Debt securities and marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are 

stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. 

Debt securities that the Group has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as held-

to-maturity investments, which are stated at amortized cost less any accumulated impairment losses.  The 

difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities is amortized by using 

the effective interest rate method over the period to maturity. 

Debt securities and marketable equity securities, other than those securities held for trading or intended to be 

held to maturity, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, 

subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than accumulated impairment 

losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are recognized directly in equity. 

Impairment losses and foreign exchange differences are recognized in profit or loss. When these investments 

are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized directly in equity is recognized in profit 

or loss. Where these investments are interest-bearing, interest calculated using the effective interest method is 

recognized in profit or loss.  

Equity securities which are not marketable are stated at cost less any accumulated impairment losses. 

The fair value of financial instruments classified as held-for-trading and available-for-sale is determined as 

the quoted bid price at the reporting date. 

Disposal of investments 

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount 

together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognized in profit or loss.  

If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is 

determined using the weighted average method applied to the carrying amount of the total holding of the 

investment. 
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4.6 Property, plant and equipment 

Land is recorded by the revaluation method based on the value appraised by independent appraisers. The 

surplus resulting from the revaluation was shown under "Shareholders' Equity".  

Any increase in value due to appraisal, such increase shall be recorded as capital surplus from asset 

revaluation by netting from the value that was decreased by appraisal and was already recognized in profit 

and loss.  And if it is the case that the asset’s value decreases due to appraisal, it will be recorded in profit 

and loss for the value only the part that decrease more than capital surplus from asset revaluation that was 

previously appraised.  In case of any sales of asset that was revalued, the capital surplus from the selling 

asset revaluation shall be transferred to retained earnings and for the capital surplus from asset revaluation 

that considered realized shall be transferred directly to retained earning without passing through income 

statement. 

Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment 

losses. cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-

constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to 

bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 

items and restoring the site on which they are located and capitalized borrowing costs. Purchased software 

that is integral to the functionality of the related equipment is capitalized as part of that equipment.  

Cash flow from purchase of land Plant and equipment in foreign currencies. Which was transferred from 

statement of comprehensive income. 

For tools id controlled by software copyright, it cannot work without software copyright. The software 

copyright  is deemed as part of the equipment and considered property, plants and equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for 

as separate items (major components) of property, plant and equipment.  

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the 

proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognized net 

within other income or expense in profit or loss. 

Leased assets 

Leases in terms of which the substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as 

finance leases.  Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalized at the lower 

of its fair value or the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less 

accumulated depreciation and accumulated impairment losses.  Lease payments are apportioned between 
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the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the 

remaining balance of the liability.  Finance charges are charged directly to the profit or loss. 

Subsequent costs 

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognized in the carrying 

amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to 

the company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 

derecognized. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognized in profit or 

loss as incurred. 

Depreciation 

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount 

substituted for cost, less its residual value. 

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 

component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows: 

Building and building improvement 20 years 

Machinery and equipment 3 - 15 years 

Furniture and office equipment 5 years 

Vehicles 5 years 

Land improvement 20 years 

Leasehold right is amortized as expenses throughout the period of lease agreement 

4.7 Intangible assets 

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the useful economic useful life 

and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The 

amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each 

financial year end. The amortisation expense is charged to the Statement of comprehensive income. 

The intangible assets with finite useful lives is software are amortized on the basis of estimated useful lives 

of 10 years. 

4.8 Impairment 

The carrying amounts of the assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 

indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.  

For goodwill and intangible assets that have indefinite useful lives or are not yet available for use, the 

recoverable amount is estimated each year at the same time. 
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An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its 

recoverable amount. The impairment loss is recognized in profit or loss unless it reverses a previous 

revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity. 

Calculation of recoverable amount 

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less 

costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value 

using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 

risks specific to the asset For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from 

other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

Reversals of impairment 

Impairment losses of non-financial assets is recognized in prior periods in respect of other non-financial 

assets is assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. 

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the 

recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount 

does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of accumulated depreciation or 

accumulated amortization, if no impairment loss had been recognized. 

4.9 Trade and other accounts payable 

Trade and other accounts payable are stated at cost. 

4.10 Employee benefits 

- Provident fund 

The Company have established provident fund under the defined  contribution plan. The fund’s assets are 

separated entitles which are administered by the external fund manager. The fund is contributed to both by 

the employees and the Company at the same rate of 3% of employees’ salaries. The fund contribution 

payments to the provident fund were recorded as expenses in the statements of income in the incurred period. 

- Employee benefit 

Short - term employee benefits 

The Company salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred. 
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Post - employment benefits  

Defined contribution plans 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by 

employees and by the Company.  The fund’s assets are held in a separate trust fund and the company 

contributions are recognised as expenses when incurred. 

Defined benefit plans  

The Company have obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 

retirement under labor law. The Company treat these severance payment obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a qualified actuary based on actuarial 

techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in profit or loss. 

4.11 Use of accounting estimates 

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive 

obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be 

required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at 

a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to 

the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost. 

4.12 Share capital 

Ordinary shares 

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary 

shares and share options are recognised as a deduction from equity, (net of any tax effects). 
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4.13 Revenue 

Sale of goods 

Revenue is recognized in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been 

transferred to the buyer. No revenue is recognized if there is continuing management involvement with the 

goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the 

probable return of goods. 

Dividend income 

Dividend income is recognized in profit or loss on the date the Company’s right to receive payments is 

established. 

Interest income 

Interest income is recognized in profit or loss as it accrues.   

4.14 Expenses 

Expenses are recognized on an accrual basis. 

4.15 Finance costs 

Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and 

contingent consideration, losses on disposal of available - for - sale financial assets, dividends on preference 

shares classified as liabilities, fair value losses on financial assets at fair value through profit or loss, 

impairment losses recognised on financial assets (other than trade receivables), and losses on hedging 

instruments that are recognised in profit or loss. 

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a 

qualifying asset are recognised in profit or loss using the effective interest method. 

4.16 Lease payments 

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease. 

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining 

term of the lease when the lease adjustment is confirmed. 
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Determining whether an arrangement contains a lease  

At inception of an arrangement, the Company determines whether such an arrangement is or contains a 

lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of 

that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the 

Company the right to control the use of the underlying asset.  

At inception or upon reassessment of the arrangement, the Company separates payments and other 

consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements on the 

basis of their relative fair values. If the Company concludes for a finance lease that it is impracticable to 

separate the payments reliably, an asset and a liability are recognised at an amount equal to the fair value of 

the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made and an imputed finance 

charge on the liability is recognised using the Group’s incremental borrowing rate. 

4.17 Income tax 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are 

recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items 

recognised directly in equity or in other comprehensive income. 

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates 

enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of 

previous years. 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and 

liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not 

recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial 

recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither 

accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and jointly-

controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when 

they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

In determining the amount of current and deferred tax, Company takes into account the impact of uncertain 

tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its accruals 

for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including 

interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and 

may involve a series of judgements about future events. New information may become available that 

causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such 

changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made. 
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Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 

liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable 

entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or 

their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 

available against which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each 

reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be 

realised. 

4.18 Basic earnings (loss) per share 

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the years by the weighted 

average number of common shares issued and paid-up during the years. 

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Consists of:- 

 Baht  

  As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Cash on hand 151,984.72  114,225.22 

Savings deposit accounts 4,709,281.61  9,274,310.68 

Current deposit accounts 382,764.46  383,164.46 

Total Cash and cash equivalents 5,244,030.79  9,771,700.36 
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6. CURRENT INVESTMENTS - NET 

Consists of:- 

 Baht  

  As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Securities held for trading ( Fair value ) 943,000.01  1,340,000.01 

    

 Baht 

 As at December 31, 2018 

  Cost  Fair value 

Securities held for trading - at cost 5,418,856.64  5,418,856.64 

Less  Allowance for revalued   (4,475,856.63) 

Temporary investments - Fair value   943,000.01 

During the years changed in securities held for trading are as follows:- 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017    

Net book value as at January 1 1,340,000.01  4,967,666.68 

Total purchased securities -  9,825,264.05 

Total disposal securities (Cost) -  (7,283,897.38) 

Revalued fair value of securities held for trading (397,000.00)  (6,169,033.34) 

Net book value as at December 31 943,000.01  1,340,000.01 
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7. TRADE AND OTHER CURRENT ACCOUNTS RECEIVABLES  

Consists of:- 

 Baht 

  As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Trade account receivable 18,110,629.57  40,405,901.39 

Less  Allowance for doubtful accounts -  - 

Trade account receivable - net 18,110,629.57  40,405,901.39 

                  Other account receivable    

- Prepaid expenses 1,447,435.91  3,114,395.67 

- Advance 1,036,921.11  1,487,992.37 

- Other 5,540,042.98  3,978,822.74 

Total other receivables 8,024,400.00  8,581,210.78 

Total trade and other current accounts receivable  26,135,029.57  48,987,112.17 

 The delinquent accounts receivable by aging as follows: 

  
  
   
   
   
   
  

 Baht 

  As at December 

31, 2018 

 As at December 

31, 2017 

Undue 17,161,576.99  38,950,445.22 

From 1 months to 3 months 949,052.58  1,455,456.17 

From 3 months to 6 months -  - 

Over 6 months to 12 months -  - 

Over 12 months -  - 

Total 18,110,629.57  40,405,901.39 
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8. SHORT-TERM LONS AND ACCRUED INTEREST RECEIVABLE OTHER COMPANY  

Consists of:- 

 Baht 

  

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Short - term loans    

Narachan supply (2008)   -  100,387,847.81 

Green Property 1282 Co., Ltd. 42,032,612.84  100,402,764.44 

Total 42,032,612.84  200,790,612.25 

Accrued interest receivable 

Narachan supply (2008)   -  551,425.28 

Green Property 1282 Co., Ltd. 87,162.99  742,676.33 

Total 87,162.99  1,294,101.61 

Total short - term loans and accrued interest receivable  

         other company  42,119,775.83 

 

202,084,713.86 

Increase and decrease in short - term loans other company as follows: 
 Baht 

 Balance    Balance 

 As at Movements As at 

 January 1, 2018 Addition  (Deduction) December 31, 2018 

Short-Term Loans      

Narachan supply (2008)   100,387,847.81 -  (100,387,847.81) - 

Green Property 1282 Co., Ltd. 100,402,764.44 104,628,401.56  (162,998,553.16) 42,032,612.84 

Total 200,790,612.25 104,628,401.56  (263,386,400.97) 42,032,612.84 

As at December 31, 2018, the Company provided loans to 2 non-related companies by issuing promissory notes 

with interest rates of 5.90 - 7.20 percent per annum without collateral. 

During the year 2018, one short-term loan receivable Entered into an agreement to transfer the loan with the 

accrued interest to the other debtor and make a new loan agreement with the company 
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9. INVENTORIES - NET 

Consists of:- 

 Baht 

  

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Finished goods 17,360,030.34  19,882,377.27 

Goods in process 2,536,678.95  2,475,502.33 

Raw materials 33,397,923.06  39,531,653.24 

Packaging and others 3,963,963.94  3,899,552.80 

Total 57,258,596.29  65,789,085.64 

Less Allowance for declining in inventory valuation (925,854.57)  (5,166,249.27) 

Total Inventories - net 56,332,741.72  60,622,836.37 

Allowance for declining in inventory valuation is changed during the years as follows : 

 Baht 

 

As at December  

31, 2018  

As at December  

31, 2017 

Beginning balance 5,166,249.27  980,920.70 

Increase (Decrease) - net (4,240,394.70)  4,185,328.57 

Ending balance 925,854.57  5,166,249.27 

In 2018 The company reversd it’s allowance for decline in value of Baht 4.24 million because the company sold 

it’s inventories. 
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10. INVESTMENT IN ASSOCIATE - NET 

Consists of:- 

 Percent  Baht 

 Percentage of Investment  At cost 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Investments in Associate     

Win Wood Chip Co., Ltd. 20.00  20.00  2,100,000.00  2,100,000.00 

Less Allowance for impairment     (1,780,578.63)  (1,600,195.24) 

Investments in Associate - net   319,421.37 499,804.76 

11. OTHER LONG - TERM INVESTMENTS - NET 

Consists of:- 

 Baht 

 As at December 31, 2018 As at December 31, 2017 

 Cost Fair value Cost Fair value 

Securities held for sales - at cost 3,753,600.00 3,753,600.00 3,753,600.00 3,753,600.00 

Less  Allowance for revalued long - 

               term investment  -  - 

Allowance for impairment investment  (3,753,600.00)  (3,753,600.00) 

Securities held for sales - Fair value  -  - 
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12. PROPERTY, PLANT ANDEQUIPMENT - NET 

Movements of property, plant and equipment during year ended December 31, 2018 and 2017, are summarized below: 
 Baht 

 Land 

Revaluation 

surplus of land 

Land 

improvement 

Building and 

improvement 

Machinery and 

equipment Water treatment Vehicles 

Fixture and 

equipment 

Machinery 

under 

installation 

Asset under 

construction Total 

Cost            

As at January 1, 2017 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 85,942,361.50 534,800,473.77 28,263,906.90 18,746,715.85 63,360,388.70 75,200.00 519,500.00 846,005,482.04 

Increase - - - 1,184,082.00 2,691,691.01 599,403.00 791,100.00 782,707.52 1,497,284.80 3,758,441.17 11,304,709.50 

Decrease - - - - (2,368,064.00) - (1,274,000.00) (881,944.76) - - (4,524,008.76) 

Transfer in /(Transfer out) - - - 1,459,392.80 3,317,071.35 280,000.00 - 420,000.00 (1,459,392.80) (4,017,071.35) - 

As at December 31, 2017 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 88,585,836.30 538,441,172.13 29,143,309.90 18,263,815.85 63,681,151.46 113,092.00 260,869.82 852,786,182.78 

Increase - - - 720,806.00 2,696,201.71 115,000.00 1,506,940.00 915,165.43 497,174.00 5,290,429.71 11,741,716.85 

Decrease - - - - - - (3,399,000.00) (15,004.67) (47,000.00) (11,032.04) (3,472,036.71) 

Transfer in /(Transfer out) - - - 488,066.00 4,415,027.49 680,000.00 - 184,200.00 (488,066.00) (5,405,227.49) (126,000.00) 

As at December 31, 2018 30,492,890.00 69,717,110.00 14,086,935.32 89,794,708.30 545,552,401.33 29,938,309.90 16,371,755.85 64,765,512.22 75,200.00 135,040.00 860,929,862.92 

Accumulated depreciation            

As at January 1, 2017 - - (11,848,596.86) (65,029,638.99) (462,165,155.00) (26,155,175.26) (8,887,530.47) (58,952,111.99) - - (633,038,208.57) 

Depreciation for the year - - (199,121.29) (2,308,332.14) (13,944,924.97) (1,191,221.69) (2,824,234.26) (2,075,207.63) - - (22,543,041.98) 

Decrease - - - - 2,096,010.95 - 1,096,684.56 879,249.03 - - 4,071,944.54 

As at December 31, 2017 - - (12,047,718.15) (67,337,971.13) (474,014,069.02) (27,346,396.95) (10,615,080.17) (60,148,070.59) - - (651,509,306.01) 

Depreciation for the year   (174,933.32) (2,278,822.17) (13,461,715.40) (1,243,451.73) (2,484,455.55) (1,931,796.19) - - (21,575,174.36) 

Decrease - - - - - - 1,741,698.49 15,003.67 - - 1,756,702.16 

As at December 31, 2018 - - (12,222,651.47) (69,616,793.30) (487,475,784.42) (28,589,848.68) (11,357,837.23) (62,064,863.11) - - (671,327,778.21) 
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As at December 31, 2018 and 2017, the Company has a part of fixed assets in the cost amount of Baht 597.30 million and Baht 580.79 million, respectively, which are fully depreciated but still operated 

 Baht 

 Land 

Revaluation 

surplus of land 

Land 

improvement 

Building and 

improvement 

Machinery and 

equipment Water treatment Vehicles 

Fixture and 

equipment 

Machinery 

under 

installation 

Asset under 

construction Total 

Allowance for impairment            

As at January 1, 2017 - - - - - - - - - - - 

Increase / Decrease - - - - - - - - - - - 

As at December 31, 2017 - - - - - - - - - - - 

Increase / Decrease - - - - - - - - - - - 

As at December 31, 2018 - - - - - - - - - - - 

Net Book Value            

As at December 31, 2017 30,492,890.00 69,717,110.00 2,039,217.17 21,247,865.17 64,427,103.11 1,796,912.95 7,648,735.68 3,533,080.87 113,092.00 260,869.82 201,276,876.77 

As at December 31, 2018 30,492,890.00 69,717,110.00 1,864,283.85 20,177,915.00 58,076,616.91 1,348,461.22 5,013,918.62 2,700,649.11 75,200.00 135,040.00 189,602,084.71 
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13. OTHER INTANGIBLE ASSETS - NET 

Consisted of:- 

 Baht 

 

As at December         

31, 2018 

 As at December         

31, 2017 

Cost    

Beginning balance 10,536,238.69  10,442,223.69 

Addition 107,000.00  94,015.00 

Carry forward balance 10,643,238.69  10,536,238.69 

Accumulated amortization    

Beginning balance (5,960,793.96)  (5,660,542.34) 

Amortization for the years (302,911.51)  (300,251.62) 

Carry forward balance (6,263,705.47)  (5,960,793.96) 

Balance 4,3779,533.22  4,575,444.73 

Allowance for impairment    

Beginning balance (2,844,232.44)  (2,844,232.44) 

Addition -  - 

Carry forward balance -  (2,844,232.44) 

Net book value 1,535.300.78  1,731,212.29 

14. LAND POSSESSORY RIGHT  

14.1 On February 25, 2010, the Company entered into an agreement for the transfer of right to develop the 

agricultural investment project (Rubber plantation) and to receive the right from a related company to receive 

the transfer of 50% of land in the project in the year 2013 under the joint venture agreement between a related 

company and another company (“Other company”) dated December 23, 2005. Under this agreement, the 

Company paid for the right transfer of Baht 20 million to a related company on March 19, 2010.The Company, 

jointly with other company, also has to pay compensation at the ratio of 50:50 to a financial institution, under 

the agricultural joint venture dated October 7, 2005, for an amount of Baht 6.11 million for the present value of 

this amount of Baht 5.77 million.The present value of the amounts to be paid are totally Baht 25.77 million. The 

Company also has to pay interest at the rate of 5% on the unpaid balance of the compensation. The Company 

has recorded the payments for the right to use the land totalling Baht 22.75 million, based on the fair value of 

land appraised by the independent appraiser (The Valuation & Consultants Company Limited)  
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 On 23 December 2010, and allocated the costs to the rubber trees on the allotted land in the Costs of           

 rubber plantation development for an amount of Baht 3.02 million (See Note 15). 

14.2  Under the agreement for the receipt of right of claim from a related company, the Company has to comply  

with the joint investment agreement with another company dated  December 23, 2005 as follow: 

14.2.1 The Company agrees to be responsible for all the development expenses. 

14.2.2 The rubber or other produces from the investments that can be sold  will be divided as follow: 

- Half of the earnings from the sales of produces and part of the rubber trees on the specific areas stated  

in the agreement will be belonging to the Company. 

- Revenues from the other half of the produces, after the expenses to take care and management and 

value added tax for each year, shall be shared equally. 

14.2.3 The Company has to, jointly with other company, pay compensation to the financial institution      

under the joint agreement dated October 7, 2005 as follow: 

 Baht 

Period Repaid per period Company Third company 

July, 2010 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 

July, 2011 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 

July, 2012 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

July, 2013 7,210,000.00 3,605,000.00 3,605,000.00 

 12,210,000.00 6,105,000.00 6,105,000.00 

On March 19, 2014, other company as describe above received the ownership transfer of land registered 

from a financial institution. And on October 8, 2014, the company has entered into the memorandum 

with such other company, held of 50% in ownership of such land. 
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15.     RUBBER PLANTATION DEVELOPMENT COSTS - NET 

  Consisted of:- 

 Baht 

 

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Beginning balance -  - 

Increase 1,084,308.97  1,244,659.18 

Less Allowance for impairment (236,881.74)  (1,244,659.18) 

Ending balance 847,427.23  - 

On February 25, 2010, the Company entered into an agreement for the transfer of to develop the agricultural 

investment project (Rubber plantation) and  to receive from a related company the right for the transfer of 50% of land 

in the project in the year 2013 (See Note 14.2.3) Based on the agreement for the receipt of the right from  

a related company, the existing rubber trees on the land right transfer.  

16. SHORT-TERM LOANS AND ACCRUED INTEREST FROM OTHER COMPANIES 

Consisted of:- 

 Baht 

 

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Short - term loans    

Aquarius Estate Co., Ltd. 41,251,575.88  200,790,612.25 

Srisawad power 2014 Co., Ltd. 15,000,000.00  - 

Total 56,251,575.88  200,790,612.25 

Accrued interest 

Aquarius Estate Co., Ltd. -  1,381,317.62 

Srisawad power 2014 Co., Ltd. -  - 

Total -  1,381,317.62 

Total short - term loans and accrued interest  

                  and other companies 56,251,575.88 

 

202,171,929.87 
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Increase and decrease in short-term loans from other companies 

 Baht 

 Balance   Balance 

 As at Movements As at 

 January 1, 2018 Increase (Decrease) December 31, 2018 

Short-term loans     

Aquarius Estate Co., Ltd. 200,790,612.25 5,027,215.64 (164,566,252.01) 41,251,575.88 

Srisawad Power 2014 Co., Ltd - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

Total 200,790,612.25 20,027,215.64 (164,566,252.01) 56,251,575.88 

As at December 31, 2018, the Company has secured money from two non-related companies by issuing interest bills 

at the rate of 5.50% per annum, No collateral and issuing non - negotiable promissory notes interest rate of 15% per 

annum, guaranteed by of the company land and buildings. 

17. LONG - TERM LIABILITIES - NET 

Consisted of:- 

 Baht 

 

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Payables from debt restructuring under renabilitation plan -  - 

Hire purchase payable 802,871.03  681,828.37 

Total         802,871.03  681,828.37 

Current portion of long term liabilities  
 

 

Payables from debt restructuring under renabilitation plan 127,538,868.23  127,538,868.23 

Hire purchase payable 769,582.27  720,894.17 

Total         128,308,450.50  128,259,762.40 
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 Baht 

 

As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

17.1  Payables from debt restructuring under rehabilitation plan    

17.1.1 Loans from related companies (note 25)    

Secured creditors 16,251,733.79  16,251,733.79 

Unsecured creditors 10,167,158.53  10,167,158.53 

Debenture creditors 43,676,159.13  43,676,159.13 

Convertible debenture creditors 14,305,227.44  14,305,227.44 

Bill of exchange creditors 35,305,824.00  35,305,824.00 

Total 119,706,102.89  119,706,102.89 

Less  Current portion of long - term debt (119,706,102.89)  (119,706,102.89) 

Total loans from related companies -  - 

    

17.1.2  Loans from other companies and persons    

Secured creditors 4,891,651.84  4,891,651.84 

Debenture creditors 2,185,036.84  2,185,036.84 

Convertible debenture creditors 756,076.66  756,076.66 

Total 7,832,765.34  7,832,765.34 

Less  Current portion of long - term debt (7,832,765.34)  (7,832,765.34) 

Total loans from other companies and persons -  - 

Total payables from debt restructuring under    

rehabilitation plan -  - 

Repayment and interest conditions under rehabilitation plan are stated in note 18 
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17.2 As at December 31, 2018 and 2017 the Company entered into hire purchase agreement of 5 cars and 7 cars, 

respectively, with 3 companies and 4 company, respectively, the Company has to pay monthly installment of Baht 

275,342 and Baht 126,827 respectively. 

18. REHABILITATION PLAN 

As at May 30, 2001, the Company filed the petition to rehabilitate its business to the Central Bankruptcy Court and 

the rehabilitation plan was passed the resolution by the meeting of creditors on November 29, 2001 and was approved 

by the Central Bankruptcy Court on December 27, 2001. And on August 14, 2007, the rehabilitation plan 

administrator has issued the revision of the plan dated on October 30, 2001 and the revised plan dated on December 

26, 2005, due to the Company has been effected from increasing in latex price, stronger of Baht currency, and from 

the Company has reduced cost of production by using of coal instead of fuel oil. The Company has the higher 

expenses from the construction and during the system testing, so it was difficult to produce at full capacity. The 

Central Bankruptcy Court approved the revision of plan on January 31, 2008. 

On November 28, 2008 the rehabilitation plan administrator has filed the request to the Central Bankruptcy Court to 

cancel the rehabilitation plan. The Central Bankruptcy Court passed the judgment on February 19, 2009 to extend one 

year period to comply with the plan starting from the ending period according to the Bankruptcy Act.      

On September 1, 2010, the rehabilitation plan administrator has filed the petition to the Central Bankruptcy Court in 

order to extend the period of the rehabilitation plan The Central Bankruptcy Court passed the judgment on October 4, 

2010 to extend one year period to comply with the plan starting from August 27, 2010. 

On August 2, 2011, the rehabilitation plan administrator has filed the request to the Central Bankruptcy Court to 

withdraw the rehabilitation since the plan was completely implemented. The Central Bankruptcy Court approved the 

withdrawn rehabilitation on January 24, 2012. 

Details of rehabilitation plan are summarized as follows : 

18.1 Secured creditor, Repayment is made to secured creditor in the amount equivalent to the value of collateral. 

The remaining balance after deduction of the value of collateral is treated as unsecured creditor and paid at 

10% on the following terms : 

18.1.1 The secured portion will be paid within 5 years during 2002 - 2006. The interest is payable at the rate 

of 1% per annum on the outstanding of principal which would be paid every year end. 

18.1.2 The remaining balance after deduction of collateral value is treated as unsecured and only 10% will be 

paid as follows: 
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18.1.2.1 Another 5 percent of the remaining balance after deduction of collateral value will be treated 

as new debt in proportion of the outstanding balance after deduction of collateral value and 

gradually paid within 5 years during the years 2007 - 2011. Interest is payable at 1% per 

annum on the outstanding at each year end. 

18.1.2.2 Another 5 percent will be repaid by the conversion of debt to the common shares of the Company 

equivalent to the par value (the par value will be adjusted to Baht 0.01) in proportion of the 

remaining balance after deduction of collateral value. The number of common shares issued 

is calculated by dividing the amount of conversion debt by the par value of Baht 0.01. 

On December 26, 2005, the Company filed the petition to the Central Bankruptcy Court in order to revise the 

rehabilitation plan relating to the secured creditor as follows: 

A. Repay the outstanding principal during the year 2006 - 2009 at 10% per annum. 

B. Repay the outstanding principal in 2010 - 2011 at 30% per annum. 

C. Repay interest at the fixed rate of 3% per annum for the outstanding debt during the year 2005 - 2011 

By paying with principal every year end, commencing in 2006. 

On August 14, 2007, the Company filed the petition to the Central Bankruptcy Court in order to revise the 

rehabilitation plan (The Central Bankruptcy Court approved the revision plan on January 31, 2008) as follow: 

A. Repay the Outstanding principal during the year 2007 - 2008 at 15 % per annum an outstanding of 

principal at each year end. 

B. Repay the Outstanding principal during the year 2009 - 2010 at 35 % per annum an outstanding of 

principal at each year end. 

C. Interest is payable at the rate of 1% per annum on outstanding of principal at each year end, during the 

year 2007 - 2010 by paying with interest every 3 months. 

D. Additional repay at 6.50% per year of the remaining principal since year 2007 to 2010 by paying 50% 

in year 2009 and 2010. 

18.2 Unsecured creditor, debenture, convertible debenture, bill of exchange are to be restructured by reducing the 

debt to 10% of the outstanding on the following terms of payment: 

18.2.1 Another 5 percent of debt will be treated as new debt in proportion of the outstanding in the same 

group. The debts will be gradually repaid within 5 years during the years 2007 - 2011. Interest is 

payable at the rate of 1% per annum on the outstanding of principal at each year end. 

18.2.2 Another 5 percent of debts will be repaid by converting debts into the Company's common shares 

equivalent to the par value after the capital valuation, the par value will be Baht 0.01 in proportion of 
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the payable in the same group. The number of shares issued will be calculated by dividing the 

converted debts by the par value of share of Baht 0.01. 

On August 14, 2007 the Company filed the petition to the Central Bankruptcy Court in order to revise  

the rehabilitation plan (The Central Bankruptcy Court approved the revision plan on January 31, 2008)  

as follow:- 

A. At the rate of 3% of debts will be treated as new debts in proportion of debts after deduction of collateral 

value and gradually paid 10% per annum since year 2007 to 2016. Interest will be paid at the rate of 1% 

per annum of outstanding principle in each year. The Company will pay for the principle and interest at 

the end of each year.  

B. At the rate of 7% of debts after deduction of collateral value will be paid by converting debts into the 

Company’s common shares equivalent to the par value after adjusted par value of Baht 10 per share 

following the proportion of debts. 

18.3 Accounts Payable will be repaid in full amount without interest charged. 

On August 14, 2007, the Company filed the petition to the Central Bankruptcy Court in order to revise the 

rehabilitation plan (The Central Bankruptcy Court approved the revision plan on January 31, 2008) which has 

the additional from the former plan. After allotment of additional capital common shares for converting debts 

to each payable group, the Company will enter to register of par value changing from Baht 0.01 per share to 

Baht 10 per share. And register of increasing in share capital Baht 218,203,590 (21,820,359 shares) for the 

converting debts into capital as the revision rehabilitation plan.   

On October 16, 2009, the Company filed the petition to the Central Bankruptcy Court in order to revise the 

rehabilitation plan (The Central Bankruptcy Court approved the revision plan on February 3, 2010) the 

additional plan were summarized below; 

1. Issued common shares totaling 21,274,678 shares to convert debt of the 6 objecting creditors into the 

Company’s common shares at amount of Baht 212,746,768.61. 

2. Decrease authorized share capital from Baht 818,774,290 to be Baht 760,762,130 by cancellation 

inappropriate authorized common shares totaling 5,801,216 shares, par value at Baht 10 per shares. 

3. Decreasing the Company’s share capital totaling amount Baht 532,533,491 to offset with the deficits by 

reducing the par value of the common shares from Baht 10 to be Baht 3 each. Therefore the authorized and 

paid-up share capital after the decrease in share capital will be amount of Baht 228,228,639, represent 

common share at 76,076,213 shares at par value of Baht 3 per share. 

4. Increase authorized share capital totaling Baht 480,000,000 by issuing additional common shares at 

160,000,000 shares at par value of Baht 3 per shares and shall be allotted as follows; 
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4.1  To the existing shareholders at not exceeding to 40,000,000 shares. 

4.2  To the Private Placement at not less than 40,000,000 shares. 

4.3  The remaining additional common shares from the allotment of (4.1) and 4.2), the Plan Administrator 

is authorized to allot such remaining shares at the conditions that that the offering share price shall not 

be less than the par value or less than net book value. 

The above 1-4 additional plan should be accomplished within 180 days after the date which the Court has 

approved the revision rehabilitation plan. 

5. Repayment of debt before the settlement date. The Company has right to repay the debt before the 

settlement date as conditions specified in the Plan and the creditors shall accept such repayment and shall 

not charge any premium on this, etc. 

18.4 Capital Restructuring 

The Company performed as follows: 

18.4.1 Legal reserve and premium on share capital were to be transferred to reduce the deficit. 

18.4.2 On May 20, 2002, the Company decreased the registered capital from Baht 3,800,000,000 to Baht 

3,200,274,690. 

18.4.3 On June 7, 2002, the Company decreased the paid-up shares to offset the deficit by reducing the par 

value of the common share from Baht 10.00 to Baht 0.01 each. 

18.4.4 As at June 30, 2002, the Company transferred legal reserve and premium on share capital to reduce 

the deficit, and on June 14, 2002, the Company increased the registered capital in the amount of Baht 

597.37 million or 59,737.04 million common shares at par value of Baht 0.01 each. 

18.4.5 On September 16, 2008 and on December 1, 2008, the Company converted debts to capital by 

issuing common share certificates to certain creditors from debt restructuring under rehabilitation 

plan for 4,370.80 million shares of Baht 0.01 each, totaling Baht 43.70 million and 15.57 million 

shares of Baht 10 each, totaling Baht 155.67 million, respectively, the total of share capital from 

conversion the restructured debts to capital is approximately Baht 199.37 million.  

18.4.6 On November 27, 2008, the Company has the share register increasing 21,820.36 million shares of 

Baht 0.01 each, totaling Baht 218.20 million and the Company has made changes in par value of the 

common shares from Baht 0.01 to Baht 10 to Ministry of Commerce on November 27, 2008 and 

November 28, 2008, respectively. 
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18.4.7 On March 30, 2010, the Company converted debts to capital by issuing common share certificates to 

certain creditors from debt restructuring under rehabilitation plan for 21.27 million shares of Baht 10 

each, totaling Baht 212.75 million. The Company recorded additional share capital at the fair value 

at the date of conversion of debt to equity. The value of Baht 3.41 per share, therefore the Company 

has discount on common share amount of Baht 140.20 million and gain from debt restructuring 

amount of Baht 140.20 million.  

18.4.8 The Company decreased the paid-up shares from debt restructuring under rehabilitation plan amount 

of 5.80 million shares of Baht 10 each, totaling amount of Baht 58.01 million to Ministry of 

Commerce on March 31, 2010.  

18.4.9 The Company has made changes in par value of the common shares from Baht 10 to Baht 3 from 

debt restructuring under rehabilitation plan amount of Baht 532.53 million to offset with discount 

common and deficits. Therefore discount common decreasing amount of Baht 339.38 million and the 

deficits amount of Baht 193.16 million. The Company has made changes in par value of the common 

shares to Ministry of Commerce on May 14, 2010. 

18.4.10 The Company increase authorized share capital totaling Baht 480 million by issuing additional 

common shares at 160 million shares at par value of Baht 3 per share from debt restructuring under 

rehabilitation plan with Ministry of commerce on May 17, 2010 and as at December 31, 2010, the 

Company has the share capital for 236.08 million shares of Baht 3 each, totaling Baht 708.23 million.  

18.5 Results of defaulted on repayment 

Under the rehabilitation plan, if the Company defaults on repayment of principal and interest in any 

installment, the Company will not be the defaulter unless the Company defaults on repayment of principal and 

interest for two consecutive installment periods. If  the results of defaulting incurs before the Court's ordering 

to cancel the rehabilitation that the creditors have a right to require the plan administrator filed petition to the 

Court for the ordering to cancel the rehabilitation or to revise the plan. 
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19. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 

An independent actuary carried out an evaluation of the Company’s obligations for employees’ long-term benefits using 

the projected unit credit method. The Company has provided the provision for employees’ long-term benefits as follows: 

 Baht 

 As at December  

31, 2018  

As at December  

31, 2017 

For the year ended December 31    

Defined benefit obligations at January 1 22,924,507.00  20,380,076.00 

Other comprehensive income 1,327,277.00  - 

Current service costs and interest 2,877,282.00  2,544,431.00 

Defined benefit obligations at December 31 27,129,066.00  22,924,507.00 

Present value of unfunded obligation as at December 31 27,129,066.00  22,924,507.00 

Post - employee benefit expenses included in the statements of comprehensive income for the years ended December 

31, 2018 and 2017 were as follows: 

  Baht 

 2018  2017 

Recognised in profit or loss:    

Current service cost 2,266,118.00  1,890,255.00 

Interest 611,164.00  654,176.00 

Amounts recognized in statement of income 2,877,282.00  2,544,431.00 
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Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows: 

 (%) 

 2018  2017 

For the year ended December 31    

Discount rate (%) 2.25  3.21 

Estimation of future salary increase (%) 3.00  3.00 

Turnover of employees (%) 0 - 28  0 - 35 

Retirement age (years) 65 

 

 60 

 Mortality Rate TM02017  TM02008 

Analysis of the amount of money, benefits to be paid in the future before discounting, December 31, 2018 and 2 0 1 7 

with details 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

As at December  

31, 2017 

Within one year - - 

More than 1 year, not over 5 years - - 

More than 5 years 27,129,066.00 22,924,507.00 

On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft of a new Labor 

Protection Act, which is in the process being announced in the Royal Gazette. The new Labor Protection Act 

stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period of 

twenty years or more. Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 400 

days, based on the final wage rate. This change is considered a post-employment benefits plan amendment. The 

Company and its subsidiaries will reflect the effect of the change by recognizing past service cost as an expense 

in the consolidated and separate statements of profit or loss, of the period in which the law is effective. At 

present, is during estimate the effect to the financial statement. which has the result of at baht 7.96 million. 

 

 

 

 

 



THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
AS AT DECEMBER 31, 2018 

 

- 39 - 

20. DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES - NET 

As at December 31, 2018 and 2017, the components of deferred tax asset and liabilities are as follows: 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017   
Net deferred tax assets (Asset) 13,893,864.37  10,494,198.84 

Net deferred tax assets (Liabilities) (20,522,810.67)  (19,568,798.46) 

Deferred tax assets and liabilities - net 6,628,946.30  9,074,599.62 

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows: 

 Baht 

   (Charged) / credited to:   

 As at    Other    As at 

 January   Profit  comprehensi

ve 

   December 

 1, 2018  (loss)  income  Equity  31, 2018 

Deferred tax assets          

Allowance for investment 815,771.32  79,400  -  -  895,171.32 

Allowance for diminution in value          

       of inventories 1,033,249.85  (848,078.94)  -  -  185,170.91 

568,846.49 Allowance for impairment intangible 

asset 

568,846.49  -  -  -  568,846.49 

Allowance for Rubber Plantation Costs          

      development Costs 3,491,429.78  47,376.35  -  -  3,538,806.13 

Employee benefit obligations 4,584,901.40  840,911.80  -  -  5,425,813.20 

Tax losses that have not been used -  3,280,056.32  -  -  3,280,056.32 

Total deferred tax assets 10,494,198.84  3,399,665.53  -  -  13,893,864.37 

Deferred tax liabilities          

Accumulated depreciation           

- Building extension (5,625,376.46)  (954,012.21)  -  -  (6,579,388.67) 

(13,943,422.00) Revaluation surplus on fixed assets (13,943,422.00)  -  -  -  (13,943,422.00) 

          

Total deferred tax liabilities (19,568,798.46)  (954,012.21) 

(1,869,812.38) 
 -  -  (20,522,810.67) 

Total income (expense)    2,445,653.32       
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Deferred tax assets arising from temporary differences and unused tax losses that have not been recognized in the 

financial statements were as follows: 

 Baht  

 As at December  As at December 

 31, 2018  31, 2017 

Tax loss that have not been used -  14,732,995.11 

Total -  14,732,995.11 

As at December 31, 2017, The financial statement has deductible temporary differences totaling Baht 14.73 million 

respectively. On which deferred tax assets have not been recognized as the Company’s management considers that 

there is uncertainty whether the Company will have sufficient future taxable income to utilize such items and or they 

might not be used to offset taxable income in the future. 

21. OTHER INCOME 

Other income for the years end as at December 31, 2018 and 2017 consisted of:  

 Baht  

  2018  2017 

Gain from sales and written off assets -  444,570.27 

Gain from sales and revaluation of investments -  674,098.23 

Reversal doubtful accounts -  9,164,825.37 

Gain on exchange rate 5,718,906.20  924,838.68 

Revenue sales of waste 1,821,788.70  3,122,609.83 

Interest income 11,879,643.87  4,244,162.17 

Others income 3,139,493.01  4,923,517.67 

Total 22,559,831.78  23,498,622.22 
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22. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses by nature are as follows: 

 Baht 

  2018  2017 

Salary and wages and other employee benefits 107,109,777.79  100,615,994.38 

Depreciation and Amortization 21,878,085.87  22,843,293.60 

Raw materials and consumables used 643,127,054.74  728,711,070.15 

Changes in inventories of finished goods and work in progress (2,461,170.31)  (12,832,262.56) 

Distribution costs 21,826,995.58  21,927,961.39 

Loss from impairment of assets 236,881.74  1,244,659.18 

Loss from impairment of investment 180,383.39  904,420.44 

23. DEFERRED TAX LIABILITIES - NET 

            (Expense) Income tax  for the years ended December 31, 2018 and 2017 Consist of  

 Baht 

 2018  2017 

 Income tax     

 Income tax for the years -  - 

 Defer income tax :      

Deferred income tax effect of temporary difference and the  2,445,653.32  (6,249,188.95) 

Income (expense)  tax present in the statement of     

comprehensive income 2,445,653.32  (6,249,188.95) 

    

Reconciliation for Effectiven Tax Rate  

 Baht 

 Rate  Tax (%)  2018 

(Loss) before income tax expense 20.00  (27,861,455.47) 

Income tax using the Thai corporation tax rate   (5,572,291.09) 

Income not subject to tax   4,164,530.25 

Deductible expenses have increased  tax   (1,872,295.48) 

Loss carry forward less than 5 years   3,280,056.32 

Total   - 
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Income tax reduction 

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate 

at not higher than 20% for the accounting period which begins on or after January 1, 2016 and onwards in order to 

give full effect to the Cabinet resolution dated October 11, 2011 to increase Thailand’s tax competitiveness. 

24. BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE 

Basic earnings (loss) per share for the years ended December 31, 2018 and 2017 are calculated by net profit (loss) of 

ordinary shareholder and ordinary shares issued and paid up during in the years by calculated follow as; 

25. TRANSACTIONS WITH RELATED COMPANIES 

Related parties are those parties linked to the Group and the Company as shareholders or by common shareholders or 

directors. Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no market price 

exists, at contractually agreed prices. 

25.1 Significant transaction parties can be as follows : 

Related parties Type of business Type of relation 

Win Wood Chip Co., Ltd. Wholesale building material Associate company 

Tachine Co., Ltd. Real estate, Rental properties Ex - subsidiary/Present is 

shareholder the Company 

Filatex planner Co., Ltd. Financial advisor, management 

provide and management 

rehabilitation plan 

Related company 

Talad Kaampoo Co., Ltd.  Shoping center for rent and 

utilities provider 

Related company 

   

   

   

 For the years ended December 31, 

 2018  2017 

Profit (loss) attributable to shareholders of the Company    

(Loss) for the year (Baht) (25,415,802.15)  (30,603,001.95) 

    

Weighted average number of share (Share) 76,076,213.00  76,076,213.00 

Basic earnings (loss) per share (Baht/Share) (0.33)  (0.40) 
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Related parties Type of business Type of relation 

Khun Apirak Chutrakul  Director of the parent company 
Khun Chamnong Putttima  Director of the parent company 

Khun  Kiat  Kinjan  Shareholder  

25.2 Pricing policy 

Basis of pricing for intercompany revenues and expenses 

1. Revenue from sales at market price. 

2.  Purchase raw material from related company at market price. 

3.  Interest income derived from related parties is based on the temporary investment rate or at market rate of 

approximately 2% per annum. 

4.  Plan administrator’s remuneration in January - February 2012 amount of Baht 1.5 million per month and 

March 2012 amount of Baht 1 million per month. 

25.3 Assets and Liabilities with Related Persons and Related Parties 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017   

Short - term loans     

Associate company    

Win Wood Chip Co., Ltd. 1,852,300.00  1,852,300.00 

Less Allowance for doubtful debt (1,852,300.00)  (1,852,300.00) 

Net -  - 

Related companies    

Tachine Co., Ltd. 1,089,199,571.04  1,080,099,571.04 

Talad Kaampoo Co., Ltd.  1,450,000.00  1,450,000.00 

Total 1,090,649,571.04  1,081,549,571.04 

Less Allowance for doubtful debt (1,079,624,571.04)  (1,079,624,571.04) 

Net 11,025,000.00  1,925,000.00 

Total Short - term loans - net 11,025,000.00  1,925,000.00 
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 Baht 

 

As at December 

 31, 2018 

 Aa at December  

31, 2017 

Accrued interest receivable    

Associate company    

Win Wood Chip Co., Ltd. 219,409.81  182,363.81 

Less Allowance for doubtful debt (219,409.81)  (182,363.81) 

Net -  - 

Related companies    

Tachine Co., Ltd. 66,385,047.78  65,455,920.39 

Talad Kaampoo Co., Ltd.  422,892.60  393,893.18 

Total 66,807,940.38  65,849,813.57 

Less Allowance for doubtful debt (65,789,470.88)  (65,760,470.88) 

Net 1,018,469.50  89,342.69 

Total Accrued interest receivable - net 1,018,469.50  89,342.69 

Total short - term loans and accrued interest 

receivable 

   

related companies - net 12,043,469.50  2,014,342.69 

Increase and decrease in short - term loans from other companies 

 Baht 

 

As at January  

1, 2018 Increase  (Decrease) 

As at December 

31, 2018 

Associate company     

Win Wood Chip Co., Ltd. 1,852,300.00 - - 1,852,300.00 

Related companies     

Tachine Co., Ltd. 1,080,099,571.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,089,199,571.04 

Talad Kaampoo Co., Ltd.  1,450,000.00 - - 1,450,000.00 

Total 1,081,549,571.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,090,649,571.04 

      Total 1,083,401,871.04 11,725,000.00 (2,625,000.00) 1,092,501,871.04 
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Loans to two related companies in the form of promissory note at call and without collateral. 

As at December 31, 2018 and 2017, short-term loans to a related company for the amount of Baht 1,089.20 million and 

Baht 1,080.10 million, respectively, were provided the allowance for doubtful accounts in full, such related company is a 

creditor of the Company in accordance with the debt restructuring and rehabilitation plan of Baht 100.54 million and Baht 

100.54 million, respectively.  The Company and related company made covenant in receiving the payment of such short-

term loan 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017   

Payables from debt restructuring under rehablitation plan    

Tachine Co., Ltd. 100,545,110.52  100,545,110.52 

Khun  Kiat  Kinjan 11,016,226.76  11,016,226.76 

Khun Jumnong Pheangjai 3,178,569.41  3,178,569.41 

Khun Piyachat Burinwattana 4,966,196.20  4,966,196.20 

Total 119,706,102.89  119,706,102.89 

During the year 2017, related companies registered dissolution of company and transferred their rights of all debts 

collection to person. 

25.4 Revenue and expense with the related company include significant between the Company for each of the years ended 

December 31, 2018 and 2017 as follows:  

 Baht 

 2018  2017 

Vehicle rental expenses    

Filatex planner Co., Ltd. 700,000.00  1,260,000.00 

Total 700,000.00  1,260,000.00 

    

Plan consulting remuneration    

Filatex planner Co., Ltd. 12,000,000.00  12,000,000.00 

Total 12,000,000.00  12,000,000.00 
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 Baht 

 2018  2017 

Key management personnel compensation    

Short - term employee benefit 25,706,515.39  24,248,300.59 

Long - term employee benefit 1,428,598.00  1,297,026.00 

Total 27,135,113.39  25,545,236.59 

26. SEGMENTAL INFORMATION 

The Company it’s engaged in the production of latex thread and rubber business which are traded domestically and 

exported. The business segments are as follows: 

 Baht 

 For the years ended December 31, 2018 

 Domestic Export sales Total Others Grand total 

Sales 1,234,974.00 863,962,689.48 865,197,663.48 - 865,197,663.48 

Cost of sales (1,121,523.81) (784,595,247.71) (785,716,771.52) - (785,716,771.52) 

Gross Profit  113,450.19 79,367,441.77 79,480,891.96 - 79,480,891.96 

Other income 309,097.47 1,512,691.23 1,821,788.70 20,738,043.08 22,559,831.78 

Profit before expenses 422,547.66 80,880,133.00 81,302,680.66 20,738,043.08 102,040,723.74 

Distribution costs (31,155.62) (21,795,839.96) (21,826,995.58) - (21,826,995.58) 

Administrative expenses (138,886.38) (97,162,084.16) (97,300,970.54) - (97,300,970.54) 

Total expenses  (170,042.00) (118,957,924.12) (119,127,966.12) - (119,127,966.12) 

Profit(loss)before finance 

              costs and income tax expenses 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 20,738,043.08 (17,087,242.38) 

Finance costs - - - (10,774,213.09) (10,774,213.09) 

Profit(loss)before income tax 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 9,963,829.99 (27,861,455.47) 

Income tax (expenses) - - - 2,445,653.32 2,445,653.32 

Profit(loss)for the year 252,505.66 (38,077,791.12) (37,825,285.46) 12,409,483.31 (25,415,802.15) 

Fixed assets     189,602,084.71 

Segmented assets     174,015,332.59 

Total assets     363,617,417.30 
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 Baht 

 For the years ended December 31, 2017 

 Domestic Export sales Total Others Grand total 

Sales 1,825,508.49 946,293,048.42 948,118,556.91 - 948,118,556.91 

Cost of sales (1,684,622.18) (873,261,488.59) (874,946,110.77) - (874,946,110.77) 

Gross Profit  140,886.31 73,031,559.83 73,172,446.14 - 73,172,446.14 

Other income 207,922.13 2,914,687.71 3,122,609.84 20,376,012.38 23,498,622.22 

Profit before expenses 348,808.44 75,946,247.54 76,295,055.98 20,376,012.38 96,671,068.36 

Distribution costs (42,220.12) (21,885,741.27) (21,927,961.39) - (21,927,961.39) 

Administrative expenses (180,157.79) (93,388,805.17) (93,568,962.96) - (93,568,962.96) 

Total expenses  (222,377.91) (115,274,546.44) (115,496,924.35) - (115,496,924.35) 

Profit(loss)before finance  

    costs and income tax expenses 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 20,376,012.38 (18,825,855.99) 

Finance costs - - - (5,527,957.01) (5,527,957.01) 

Profit(loss)before income tax 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 14,848,055.37 (24,353,813.00) 

Income tax (expenses) - - - (6,249,188.95) (6,249,188.95) 

Profit(loss)for the year 126,430.53 (39,328,298.90) (39,201,868.37) 8,598,866.42 (30,603,001.95) 

Fixed assets     201,276,876.77 

Segmented assets     355,082,732.25 

Total assets     556,359,609.02 

27. LONG - TERM LEASE AGREEMENT 

27.1 The Company leases the space for using as an office from a company. The space to be 750 square metre at the 

rental of Baht 275 per square metre/month with the agreement period of 3 years, commencing January 1, 2017 

to December 31, 2020. 

27.2 The Company has entered into service agreement with a company at the service fee of Baht 275 per square 

metre (Rental space 750 square metre) with the agreement period of 3 years, commencing January 1, 2017 to 

December 31, 2020. 
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27.3 The Company has entered into car and equipment lease agreements with one companies for operation by 1 cars 

with agreement period of 1 - 4 years at the rental of Baht 53,500 per month commencing August 1, 2017 to August 

1, 2021. 

The Company has commitment following long - term leases agreement as follow :-  

 Amount (Baht) 

Within 1 year 8,029,104.00 

More than 1 to 5 years 10,745,548.00 

Total 18,774,652.00 

28. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

28.1 On November 29, 2001, the Company's rehabilitation plan was accepted by the creditors' meeting and the Court 

approved the plan on December 27, 2001. The Company has appointed Filatex Planner Co., Ltd. as the planner 

with monthly remuneration of Baht 1.50 million which is treated as rehabilitation expense. On February 3, 2012, 

the Company reduced remuneration rate remaining to be amount of Baht 1 million per month. 

28.2 As at December 31, 2018, The Group company has contingent liabilities from bank's issuance of letter of 

guarantee to a government agency and three commercial banks as mentioned below and the Company used 

fixed and saving deposits as collateral for amount of Baht 2.22 million in. (2017 : Baht 2.22 million.) in financial 

statement. 

 Baht 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2017 

Guarantee electricity usage 1,746,000.00  1,746,000.00 

Total 1,746,000.00  1,746,000.00 
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29. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

29.1 Accounting policies  

The significant accounting policies have been disclosed in note 4. 

29.2 Credit risk 

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in a financial 

loss to the Company and subsidiary company. Credit risks which arise from trade accounts receivable are 

immaterial. Since the major part of trade accounts receivable are foreign firms and famous local firms. 

Financial assets shown in financial position at the book value deducted by allowance for doubtful accounts are 

maximum value of credit risk.  

29.3 Exchange rate risk 

The Company has the exchange rate risk from accounts receivable and payable denominated in foreign 

currencies which has not entered into forward contract for hedging such risk. 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company has accounts receivable and accounts payable in foreign 

currency which have not hedged by any forward contract are as follow :- 

 Currency 

As at December  

31, 2018 

As at December  

31, 2017 

Accounts receivable USD 506,210.08 1,110,990.93 

 EUR 49,498.80 113,392.16 

29.4 Interest rate risk 

Interest rate risk from changes in market interest rate will affect the results of the Company and subsidiaries’ 

operations and cash flows. The Company and subsidiaries exposed the interest rate risk due to its  deposits at 

financial institutions, deposits at bank with commitment, short - term loans from financial institutions, long - 

term loans and long - term liabilities under financial lease agreement. The Company and subsidiaries do not use 

derivative financial instruments to hedge such risk.   
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As at 31 December 2018 and 2017, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate 

are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further 

classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date : 

 Thousand Baht 

 Financial Statement in which the equity method is applied / Separate financial statements 

 2018 

 Fixed interest rates Floating Non  Effective 

 Within 1 - 5  Over Interest Interest  Interest 

 1 year years 5 years rate rate Total rate 

  (% per annum.) 

Financial Assets        

Cash and cash equivalents - - - 4,709.28 534.75 5,244.03 0.500-0.625 

Current investments - - -       - 943.00 943.00 - 

Trade and other current receivables - - - - 26,135.03 26,135.03 - 

Short - term loans and accrued         

interest receivable other companies 42,119.78 - - - - 42,119.78 5.90-7.20 

Short - term loans and accrued         

interest receivable related parties 12,043.47 - - - - 12,043.47 2.00-15.00 

Deposit at bank with commitment - - - 2,808.03 - 2,808.03 0.90-1.50 

 54,163.25 - - 7,517.31 27,612.78 89,293.34  

       

Financial liabilities        

Trade and other current payables - - - - 88,789.05 88,789.05 - 

Short - term loans and accrued interest        

from other persons and companies 56,260.01 - - - - 56,260.01 5.50-15.00 

Long - term borrowings 128,308.45 802.87 - - - 129,111.32 - 

 128,308.45 802.87 - - 88,789.05 274,160.38  
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 Thousand Baht 

 Financial Statement in which the equity method is applied / Separate financial statements 

 2017 

 Fixed interest rates Floating Non  Effective 

 Within 1 - 5  Over Interest Interest  Interset 

 1 year years 5 years rate rate Total Rate 

  (% per annum.) 

Financial Assets        

Cash and cash equivalents - - - 9,274.31 497.39 9,771.70 0.500-0.625 

Current investments - - - - 1,340.00 1,340.00 - 

Trade and other current receivables - - - - 48,987.11 48,987.11 - 

Short - term loans and accrued         

interest receivable other companies 202,084.71 - - - - 202,084.71 5.70-7.20 

Short - term loans and accrued         

interest receivable related parties  2,014.34 - - - - 2,014.34 2.00-15.00 

Deposit at bank with commitment - - - 2,813.64 - 2,813.64 0.90-1.50 

 204,099.05 - - 12,087.95 50,824.50 267,011.50  

       

Financial liabilities        

Trade and other current payables - - - - 110,804.88 110,804.88 - 

Short - term loans and accrued interest        

from other persons and companies 202,171.93 - - - - 202,171.93 5.50 

Long - term borrowings  128,259.76 681.83 - - - 128,941.59 - 

 330,431.69 681.83 - - 110,804.88 441,918.40  
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29.5 Fair value of financial instruments 

Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial instruments are short-term in nature or carrying 

interest at rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the 

amounts presented in the statement of financial position.  

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy. 

30. CAPITAL MANAGEMENT  

The primary objectives of the Company’s capital management are to maintain their abilities to continue as a going 

concern and to maintain an appropriate capital structure.  

As at December 31, 2018, debt to equity ratio in the financial statements is 5.53 : 1 

31. FINANCIAL  STATEMENTS APPROVAL 

 These financial statements have been approved to be issued by the Company’s Board of Directors on March 15, 2019. 

 

 

 

 

 


