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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทในภาพรวม
“ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจการส่งออกเส้นด้ายยางยืดไปยังต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดเพื่อให้ตรา
ยี่ห้อ FILATEX เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยทั้งปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐานตลอดจนการพัฒนาการบริการหลัง
การขายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด”

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท เอกโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2527 เพื่อดาเนินการผลิตและจาหน่ายเส้นด้ายยางยืด (LATEX THREAD) ด้วยวิธีการ EXTRUSION มีทุนจด
ทะเบียนครั้งแรก 4 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกันยายน 2534 กลุ่มบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของ
บริษัทฯ และได้มีการขยายไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน) มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่งปลายปี 2539 –
2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากมีการลดค่าเงินบาท และต่อมามีการสั่งปิดสถาบันการเงิน
เป็นจานวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนจากเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไว้เป็นจานวนมาก และต่อมาบริษัทฯ
ประสบปัญหาสภาพคล่อง เมื่อบริษัทแม่คือ บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จากัด (มหาชน) ถูกสั่งปิดกิจการลง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ได้ และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้หยุดดาเนินการในธุรกิจการ
ลงทุน ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น มีการชะลอตัวลงอย่างรุนแรง เนื่องจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่เอื้ออานวย
และบริษัทฯ ขาดเงินลงทุน ทาให้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจที่ยังดาเนินการอยู่คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืดแบบชนิด
หน้าตัดกลมเคลือบด้วยแป้ง(Talcum)
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอิตาลี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และปัจจุบันการรับรองดังกล่าวได้ปรับระดับขึ้น
เป็น ISO 9001: 2015 จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จึงทาให้สินค้าภายใต้
ชื่อ “FILATEX” เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมการทอเส้นด้ายยางยืดทั้งในภาคพื้นทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทอืน่ โดยถือไว้เกินกว่าร้อยละ
10 ของทุนที่เรียกชาระแล้ว ดังนี้
บริษทั วินวู้ด ชิพส์ จากัด
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
ประเภทหุ้น
จานวนหุน้ ที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ทุนที่ชาระแล้ว

:
:
:
:
:
:

กรุงเทพมหานคร
โรงสับไม้
สามัญ
300 หุ้น
20.000
10.5 ล้านบาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเส้นด้ายยางยืดเพื่อการส่งออกและจาหน่ายทั้งต่างประเทศและ
ภายในประเทศ ส่วนธุรกิจการลงทุนและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้หยุดดาเนินการตั้งแต่ปี 2540
ธุรกิจยางยืด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตด้ายยางยืด (Latex Thread) ภายใต้ชื่อการค้า “ฟิลาเท็กซ์” โดยเป็นด้ายยางยืดชนิดหน้าตัดกลมยาว
เพื่อนาไปถักทอเป็นแถบด้ายยางยืด (Elastic Band) สาหรับนาไปประกอบกับชุดชั้นในของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ถุงเท้า ถุง
น่อง เข็มขัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้แทนสปริงหรือฟองน้าที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะทาให้คงทนถาวร และไม่เปลืองเนื้อที่
ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดของเส้นด้ายยางยืด คือ
Coarse Gauge
Medium Gauge
Fine Gauge

คือ เส้นด้ายยางยืดขนาดทั่ว ๆ ไป
คือ เส้นด้ายยางยืดขนาดกลาง
คือ เส้นด้ายยางยืดขนาดเล็ก

ขนาดตั้งแต่หมายเลข 20-46
ขนาดตั้งแต่หมายเลข 48-63
ขนาดตั้งแต่หมายเลข 70-110

มูลค่าการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีย้อนหลัง
หน่วย : พันบาท

มูลค่าการจาหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจาหน่ายต่างประเทศ
รวมมูลค่าการจาหน่าย
อั ต ราเพิ่ ม (ลด)ของมู ล ค่ า การ
จาหน่าย (%)

ปี 2563
จานวน
%
2,129
0.66
769,414 99.34
771,543
100

ปี 2562
จานวน
%
5,138
0.66
784,135 99.34
789,273
100

ปี 2561
จานวน
%
1,235 0.14
863,963 99.86
865,198
100

(2.25)

(8.77)

(8.75)
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สัดส่วนรายได้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจยางยืด
*รายได้อื่น ๆ
รวม

ดาเนินการโดย
บริษทั
ไทยฟิลาเท็กซ์
จากัด (มหาชน)

ปี 2563
จานวนเงิน
%

772
13
785

ปี 2562
จานวนเงิน
%

98.34
1.65
100.00

789
13
802

98.38
1.62
100.00

ปี 2561
จานวนเงิน
%

865
23
888

97.46
2.42
100.00

* ในปี 2563 รายได้อื่นๆ จานวน 13 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายของเสีย 2 ล้านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5
ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 1 ล้านบาท และอื่นๆ จานวน 5 ล้านบาท และในปี 2562 รายได้อื่นๆ จานวน 13 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการขายของเสีย 2 ล้านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 2 ล้านบาท และอื่นๆ จานวน 6 ล้าน
บาท
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1.1 การตลาดและการแข่งขัน
การตลาด
การออกเยี่ยมลูกค้าอย่างเป็นประจาที่มีศักยภาพทั้งลูกค้าในปะเทศและลูกค้าต่างประเทศ
ขยายตลาดใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกสาหรับลูกค้าติดต่อต่างประเทศโดยผ่าน Website ที่เกี่ยวกับ Textile
และ Email ตรงไปยังลูกค้าผู้ผลิตสินค้าประเภทหุ้มและทอเส้นด้ายยางยืด
พัฒนา การบริการAfter sales service ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และทันสมัยด้วยการให้ข้อมูลและการจัดทา
เอกสารทางการค้าผ่านทางระบบสารสนเทศ
พัฒนาทางด้านการบริการ การส่งมอบให้ตรงเวลาและรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิม่ และมีคุณภาพสูงขึ้น
จัดแผนการส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดทา Leaflet ไปยังลูกค้าเก่าที่ Non Active และ
ลูกค้าใหม่ที่มศี ักยภาพ
บริษทั ฯ มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องจากปี 2548 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก Oeko-tex standard 100 certificate, Product Class II, ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสินค้าว่า
เป็นสินค้าทีค่ วามปลอดภัยต่อผิวของบุคคลทั่วไป และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเป็นของ
Oeko-tex เป็น Product Class I เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นสินค้าที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพผิวของเด็กเล็ก
สร้างระบบการตรวจสอบสถานะของลูกค้าและสร้างหลักเกณฑ์ในการควบคุมการส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นการ
รักษาคุณภาพลูกค้าที่มีดี มิให้เกิดความเสี่ยง ในการชาระค่าสินค้าล่าช้า
จุดเด่นและจุดด้อยที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้
จุดเด่น
ความน่าเชื่อถือจากที่เป็นผูผ้ ลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรจากอิตาลีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ความน่าเชื่อถือจากการที่ได้ ISO 9001 : 2000 เป็นแห่งแรกอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศไทย จนปัจจุบนั
บริษทั ฯ ได้รบั ISO 9001:2015 จาก TUV NORD CERT GmbH เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการยกระดับ
ความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการอีกขั้นหนึ่ง
ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิต ที่มีสินค้าหลายขนาดให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ความน่าเชื่อถือจากสินค้าที่มคี ุณภาพได้มาตรฐานสม่าเสมอโดยเฉพาะสินค้าชนิด Fine Gauge ซึ่งต้องใช้
เทคโนโลยีในการผลิตสูงและซับซ้อน
การจัดและส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาโดยสามารถส่งถึงสถานที่หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ
ความปลอดภัยในการใช้สินค้าทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมจากการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Oeko-tex จากสถาบัน TESTEX
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จุดด้อย
ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่ มีต้นทุนการบริหารสูงและกาลังการผลิตจากัด
มีจานวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จาหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายเดียวกัน
เนื่องจากการที่บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการผลิตและการบริหารที่สูงจึงทาให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และเป็น
ช่องทางให้คู่แข่งขันสร้างความกดดันทางด้านราคามาก
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นอุปสรรคต่อการสร้างกลยุทธ์ทางด้านราคาขาย
นโยบายการตั้งราคาของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาขาย ดังนี้
ราคาขายจะผันแปรตามสภาวะราคาน้ายาง และการแข่งขัน แต่จะต้องไม่ต่ากว่าต้นทุนแปรผัน ในแต่ละรายการ
ของสินค้าที่ขาย
ปริมาณขายโดยรวมจะต้องเหมาะสมกับกาลังการผลิต โดยการจัดให้มี Product Mix ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด และประสิทธิภาพของการผลิต
ความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
จากการคาดการณ์สภาวะน้ายางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิต
มีแนวโน้มการปรับฐานราคาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงยังคงมุ่งเน้นการขายสินค้าต่างประเทศเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง จากการจาหน่ายสินค้ามานานกว่า 20 ปี ในปี 2562 บริษัทฯ คงรักษาแผนการตลาด
เดิมโดยกาหนดการแบ่งสัดส่วนการจาหน่ายอย่างชัดเจนดังนี้
การจาหน่ายสินค้าส่งออก
การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ

99%
1%

โดยการส่งออกบริษัทฯได้กาหนดปริมาณการส่งออกให้กับประเทศแถบเอเซีย อยู่ในอัตราร้อยละ 90 สาหรับส่วนที่เหลือได้
กาหนดให้กับประเทศในแถบยุโรป และ อเมริกา การจาหน่ายสินค้าดังกล่าว กาหนดการชาระค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การชาระเงิน 3 ประเภท ได้แก่ เงินสด T/T และ L/C AT SIGHT เท่านัน้ ทั้งนี้การเสนอเงื่อนไขให้กับลูกค้าขึน้ อยู่กับคุณภาพ
ลูกค้า ปริมาณการสั่งซื้อ และความมั่นคงทางการเงินซึ่งทางบริษัทฯ จะทาการตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อการส่งออก
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ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าภายในประเทศ
ปัจจุบันลูกค้าภายในประเทศยังคงเหลือเพียงรายใหญ่เพียง 2 – 3 รายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการตลาดยังคงออก
เยี่ยมลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าไว้
ลูกค้าต่างประเทศ
ตลาดหลักคือประเทศในแถบเอเชีย บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มาจาหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าส่งที่มีศักยภาพใน
การกระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาคในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการขายให้ลูกค้ารายย่อยโดยตรง เนื่องจากมีกาลังซื้อ
สิน ค้ าในปริม าณสู งและมี ค วามสามารถในการเก็บ สิน ค้าคงคลั งพร้อมส่ งให้ ผู้ ใช้ ได้ ตลอดเวลาและทั น ต่ อความต้อ งการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจาหน่ายให้กับผู้ใช้ตรงบางรายที่สามารถสั่งซื้ออยู่ในปริมาณขนส่งได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้
ปัจจุบันประเทศจีนยังถือว่าเป็นตลาดใหญ่ มีการบริโภคและความต้องการปริมาณสินค้าเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการตลาด บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติการตามแผนการกระจายสัดส่วนทางการตลาด
โดยจากัดปริมาณขายต่อรายลูกค้าและกระจายปริมาณการขายไปยัง ตลาดอื่นที่มีความต้องการสูงพอควรและสามารถทากาไร
ให้กับบริษัทฯ ที่สูงกว่า เช่น กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง และกลุ่ม ประเทศ
อินเดีย
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1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การผลิต
โรงงานของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู่ ที่ 53 หมู่ 10 ถนนธนบุ รี – ปากท่ อ กม 43.5 ต าบลบางโทรั ด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ขณะนี้บริษัทฯ มีกาลังผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 10,500 ตันต่อปี โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศ
อิตาลี ซึ่งสามารถที่จะผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกขนาด เป็นโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดแห่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ใช้เครื่องจักรจากประเทศอิตาลี บริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพใน
ระดับหัวหน้าขึ้นไปนานกว่า 30 ปี ทาให้ปัจจุบันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเน้นเรื่องการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับการตรวจสอบคุณภาพยางโดยเฉพาะ นอกจากนี้การคัดสรรบุคลากรผู้เชื่ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การผสมเคมีจนถึงก่อนบรรจุลงกล่อง อีกทั้งการจัดเก็บตัวอย่างสินค้าระหว่างผลิตเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังมีแผนกวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Research and Development) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ ปรับ ปรุ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ สิ น ค้ าให้ มี
คุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ และก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทาวิจัยด้านการ
ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีสายการผลิตเส้นด้ายยางยืดชนิดแป้งรวมทั้งหมด 5 สายการผลิต
วัตถุดิบและผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญของอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด มีดังนี้
น้ายางข้น
เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ซึ่งไม่มีวัตถุดิบอื่นใดทดแทนได้ มีแหล่งผลิตอยู่ทางภาคใต้และภาค
ตะวันออกของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ติดต่อซื้อน้ายางจากผู้จาหน่ายดังนี้
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด(มหาชน)
บริษัท ยางวีเอ จากัด
บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จากัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด
มูลค่าการซื้อน้ายางพารา ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
บาท
%
498
71

ปี 2562
บาท
%
414
65

ปี 2561
บาท
%
435
63
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ปี 2560
บาท
%
546 70

ปี 2559
บาท
%
426 62
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ในการสั่งซื้อน้ายางแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะเลือกซื้อจากผู้ขายที่ผลิตน้ายางได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะทยอยซื้อน้ายางเข้าทุกสัปดาห์ และสั่งซื้อจากผู้ขายที่เสนอราคาถูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้
สั่งซื้อน้ายางจากผู้ขายรายอื่นอีกประมาณ 2 –3 รายในราคาที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ไม่มีน้า
ยางส่ง หรือส่งได้ไม่ตรงเวลา และในอนาคตบริษัทฯ จะดาเนินการเช่นนี้ต่อไป โดยไม่มีสัญญาซื้อขายกับผู้ขายรายหนึ่งรายใด
จะพิจารณาราคา คุณภาพ และการจัดส่งครั้งล่าสุด ประกอบการซื้อแต่ละครั้งไป โดยบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายรายใด
ทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ายางข้นเฉลี่ยซึ่งเป็นราคากลางในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ราคา บาท / กิโลกรัม)
ปี 2563
35.06

ปี 2562
32.72

ปี 2561
35.95

ปี 2560
45.10

ปี 2559
35.18

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายางมีดังนี้
ปริมาณยางในประเทศผูผ้ ลิตยาง
ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลกรีดยาง มีปริมาณการผลิตยางออกมามาก ราคายางจะปรับตัวลดลง แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่ใช่
ฤดูกาลกรีดยาง ปริมาณการผลิตยางจะออกมาน้อย ทาให้ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
ความต้องการใช้ยาง
ถ้ามีความต้องการใช้ยางมากก็จะทาให้ราคายางปรับตัวขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามีความต้องการใช้ยางลดลงก็จะทาให้
ราคายางปรับตัวลดลงไปด้วย
ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว ตลาดเซี้ยงไฮ้ และตลาดสิงคโปร์
เป็นราคาที่ชี้นาราคายางทัง้ ตลาดในประเทศและนอกประเทศโดยตรง สังเกตจากราคาปิดของวันก่อนหน้าว่า
แนวโน้มราคายางจะขึ้นหรือลง หากว่าเป็นบวก ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าเป็นลบ แนวโน้มราคายางจะ
ต่าลง
อัตราแลกเปลี่ยน
**ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ จะทาให้เหมือนว่าราคายางพาราของเราแพงขึ้น ทาให้ความต้องการซื้อยางพาราในตลาด
ต่างประเทศลดลง ราคายางพาราจึงลดลง ในทางกลับกัน ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จะทาให้เหมือนว่าราคายางพารา
ของเราถูกในตลาดต่างประเทศ ทาให้ความต้องการซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น ราคายางพาราจึงปรับตัวสูงขึ้น
**ถ้าเงินเยนเกิดการอ่อนค่าลง จะทาให้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าโตเกียวนั้นดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น ส่งผลให้
ราคายางพาราสูงขึ้น ส่วนเงินบาท ถ้ามีการแข็งค่าขึน้ มูลค่าและเงินที่ได้จากการส่งออกก็จะลดลง สินค้าจะขายออก
ยากขึ้น ผู้ซื้อต่างชาติหันความสนใจไปยังตลาดอื่น จะส่งผลต่อการส่งออก
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ราคาน้ามันดิบ
หากราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคายางสังเคราะห์ให้มีราคาแพงขึน้ ด้วย โรงงานอุตสาหกรรม
จึงหันมาใช้ยางพาราในการผลิตแทน ทาให้ความต้องการยางพาราสูงขึ้น ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นตาม ในทาง
กลับกัน ถ้าราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง ความต้องการใช้ยางพาราจะลดลง ราคายางพาราก็ปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกาลังซื้อและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมต่างๆ

นโยบายการซื้อน้ายางข้นของบริษัทฯ
โดยปกติบริษทั ฯ จะทาการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน
หากผู้ขายเสนอราคาน้ายางข้นในราคาต่าโดยให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้เป็นเวลาหลายเดือน บริษทั ฯ จะพิจารณาแนวโน้ม
ของ ราคาและ อาจจะสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเวลา 2-3 เดือน
ก่อนการพิจารณาสั่งซื้อทุกครั้ง บริษัทฯ จะทาการเปรียบเทียบราคาน้ายางข้นกับผู้จาหน่าย (อยู่ในรายชื่อผู้จาหน่าย
ของบริษัทฯ ที่ได้รบั การประเมินและอนุมัติแล้ว) ที่บริษทั ฯเคยสั่งซื้อแล้วทุกราย
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ามัน ราคาน้ายางในตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ตลาด
ล่วงหน้าโตเกียว, ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดสิงค์โปร์ ทั้งนีเ้ พื่อดูแนวโน้มราคาน้ายาง และใช้ประกอบในการตัดสินใจ
สั่งซื้อ เพื่อให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม
วัตถุดิบและธุรกิจยางยืด
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษทั ฯ ซื้อน้ายางมากที่สุด จาก
ชื่อบริษัท
ปี 2561 บริษทั ท่าฉาง จากัด
ปี 2562 บริษทั ท่าฉาง จากัด
ปี 2563 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด(มหาชน)

ร้อยละที่สั่งซื้อ
46.28
52.13
47.48

สารเคมีอื่น ๆ
บริษัทฯ พยายามใช้สารเคมีที่สั่งซื้อได้ในประเทศ ยกเว้นสารเคมีประเภท Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide,
ZMBT, ZDBC, Hepteen base, Microsol Blue/ Violet ซึ่งทางบริษัทฯ สั่งซื้อผ่านตัวแทนขายในประเทศและสั่งซื้อโดยตรง
จากผู้ผลิต
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
ขั้นตอนการผลิตโดยย่อมีดงั นี้
ขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง
(ด้ายยางผลิตโดยวิธีฉีด)

เคมีต่าง

เคมี

ในรูปสารละลาย
น้ายางผสมแล้ว

น้ายางข้น(60%)

อัดกรอง

ใส่กล่อง

หัวฉีด
ถาดน้ากรด

การบรรจุ

ถาดน้าร้อน

ผึ่งเย็น

ชั่งตวงวัด

อบแห้ง

อบให้สุก

ปฏิกริยาทางเคมี

เคลือบแป้ง

รวมเป็นแถบ

กรรมวิธีเชิงกล

ทั้งนี้ จากน้ายางข้นจะนามาผสมกับเคมีเพื่อฉีดเป็นเส้นยางยืดพร้อมอบแห้งรวมเป็นแถบยาง เครื่องจักรที่ใช้อยู่ถือว่า
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
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2. ปัจจัยความเสี่ยง
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1)
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
บริษัทฯ ต้องดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาล หากบริษัทฯไม่สามารถดาเนินการได้
ตามแผนอย่างมีนัยสาคัญบริษัทฯ อาจถูกยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ อันจะส่งผลให้คดีความต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องต้องมา
พิจารณาใหม่ รวมถึงคดีล้มละลายที่มีอยู่เดิมด้วย
2)
ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ ธุรกิจเส้นด้ายยางยืด โดยลักษณะการประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศของผู้ผลิตส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จึงใช้มาตรการลดราคาสินค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการส่งออกเพื่อให้
ได้เงินตราต่างประเทศ
2.2 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยู่ในวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรง อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อความต้องการ
เส้นด้ายยางยืดในอนาคต
2.3 ความเสี่ยงในการจั ดหาวัตถุดิบ ได้แก่ น้ายางข้น บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงโดยจัดซื้อจากผู้ผลิตน้ายางข้น
กว่า 10 ราย และมีการสั่งซื้อล่วงหน้า 2-3 เดือน เพื่อให้มีน้ายางเพียงพอ โดยเน้นคุณภาพและกาหนดส่งมอบ
ส่วนวัตถุดิบจาพวกเคมีภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งมีอยู่หลายราย ทาให้บริษัทฯ สามารถ
ต่อรองราคาและลดต้นทุนลงได้
2.4 จากวิกฤตภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ามันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ทาให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบ น้ายาง
สารเคมีเหลายชนิด ถ่านหิน และอื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง
2.5 ภาวะค่าเงินบาทและค่าเงินของประเทศอื่น ๆ แข็งขึ้น สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอานาจ
สหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มและมีการคาดการณ์ว่าถดถอยลงอย่างมาก
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3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท
ตั้งอยู่ที่
- ที่ดินขนาด 16 ไร่
(เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ )

มูลค่าทางบัญชี
31/12/63

53 หมูท่ ี่ 10
ถ.ธนบุรี – ปากท่อ
ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร

- อาคารโรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 53 หมูท่ ี่ 10
ขนาด 7,705 ตรม.
ถ.ธนบุรี - ปากท่อ
ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร
- เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับ
ผลิตเส้นด้ายยางยืดรวม 5 สาย
การผลิตอายุการใช้งาน 5-15 ปี

53 หมูท่ ี่ 10 ถ.ธนบุรี - ปากท่อ
ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร
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ราคาประเมิน
18/10/63

100.21

114.52

17.47

29.40

44.62

08/09/63
161.45
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4. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฏหมาย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 บริษัท สิริภิญโญ จากัด บริษัท อินเตอร์ไลท์จอห์นแฮนคอคประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
และบริษัท เอพีซี แอ็คคอม คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ได้ร่วมกันยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยฟิ
ลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีดาที่ 296/2544 คดีแดงที่
406/2544 ซึ่ งศาลล้ มละลายกลางได้ มี คาสั่ งเมื่ อวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2544 ให้ ฟื้ น ฟู กิจการของบริษั ท ไทยฟิ ลาเท็ กซ์ จากัด
(มหาชน) โดยแต่งตั้งให้บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จากัด เป็นผู้ทาแผน ต่อมาบริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จากัด ได้จัดทา
แผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้และมีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งในการ
ประชุมเจ้าหนี้ที่ประชุมมีมติยอมรับแผนด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 74.18 และศาลได้มีคาพิพากษาเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2544
จากคาสั่งของศาลที่ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จึงทาให้เจ้าหนี้ทั้งหมดที่ได้ยื่นขอรับชาระหนี้ต้องปฏิบัติตามแผน
รวมทั้งคดีที่เจ้าหนี้ได้เป็นโจกท์ยื่นฟ้องคดีต่อบริษัทฯ ไว้โดยผลของกฏหมายทาให้คดีต่าง ๆ เหล่านั้นระงับลงและต้องมา
ขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเช่นเดียวกัน
ในการฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้มีการปฎิบัติตามแผนและชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามแผน จนครบถ้วนทั้งหมด
ในปี 2559 (งวดสุดท้ายชาระในเดือน มกราคม 2560) จึงทาให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากหนี้เดิม และการฟื้นฟูกิจการโดยสมบูรณ์
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ เกิดขึ้น
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด(มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
ทะเบียนเลขที่
0107536000366
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขที่ 888/145 -149 อาคารมหาทุ น พลาซ่ า ชั้ น 14 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-627 3949
โทรสาร
02-627 3855
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตเส้นด้ายยางยืดและธุรกิจการลงทุน
ต้นปี 2544
บริษัท ได้ยื่น คาร้องต่อศาลล้ม ละลายกลาง เพื่ อฟื้ นฟู กิจการ ศาลล้ มละลายกลางได้มี คาสั่ งให้
บริษัทเป็นผู้ทาแผนฟื้นฟูเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ บริษัทในฐานะผู้ทาแผนได้จัดทาแผนฟื้นฟู
กิจการฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติ และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้
ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้ทาแผนเสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ศาล
ล้มละลายกลางได้ มีค าสั่ งเห็ น ชอบด้วยแผนฟื้ น ฟู กิจการ จึงท าให้ บ ริษัท อยู่ภายในแผนฟื้ น ฟู
กิจการนับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2544 เป็นต้นมา
ก่อนฟื้นฟูกิจการบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว จานวน 320,027,469 หุ้น เหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย
จานวน 59,972,531 หุ้น
ชื่อบริษัท

ภายหลังจากที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข บริษัทได้ดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทดังนี้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2545

วันที่ 14 มิถุนายน 2545

วันที่ 18 มิถุนายน 2545

บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนของบริษัทจาก 3,800,000,000 บาท เหลือ 3,200,274,690
บาท และยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย 59,972,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท
บริษัทได้จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก หุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 0.01
บาท ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเหลือ 3,200,274.69 บาท จานวนหุ้น 320,027,469
หุ้น
บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น อี ก 597,370,428.95 บาท รวมเป็ น ทุ น ที่ จ ดทะเบี ย น
600,570,703.64 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2545

วันที่ 23 สิงหาคม 2547

วันที่ 14 สิงหาคม 2550
วันที่ 31 มกราคม 2551

บริษัทได้ชาระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เป็นทุน(หุ้นสามัญ) ให้กับเจ้าหนี้ที่มีคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลที่ถึงที่สุดแล้ว จานวน 241,446,451.58 บาท รวม
เป็นทุนที่ชาระแล้ว จานวน 244,646,726.27 บาท
บริษัทได้ชาระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เป็นทุน(หุ้นสามัญ) ให้กับเจ้าหนี้ที่มีคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลที่ถึงที่สุดแล้วเพิ่มเติมอีก จานวน 103,991,173.17
บาท รวมเป็นทุนที่ชาระแล้ว จานวน 348,637,899.44 บาท
ผู้บริหารแผนได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผน
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข

บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มีการแก้ไขแผนเป็นดังนี้
วันที่ 16 กันยายน 2551

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

วันที่ 1 ธันวาคม 2551

วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ได้ชาระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เป็นทุน(หุ้นสามัญ) ให้กับเจ้าหนี้ที่มีคาสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลที่ถึงที่สุดแล้วเพิ่มเติมอีก จานวน 43,708,000.56 บาท
รวมเป็นทุนที่ชาระแล้ว จานวน 392,345,900 บาท
บริษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจานวน 218,203,586.36 บาท คิดเป็นจานวนหุ้น
21,820,358,636 หุ้น รวมเป็นทุนที่จดทะเบียน 818,774,290 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท
เป็นทุนที่ชาระแล้ว 392,345,900 บาท คิดเป็นจานวนหุ้น 39,234,590 หุน้
บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10
บาท จึงทาให้บริษัท มีทุนจดทะเบียน 818 ,774,290 บาท จานวนหุ้น 81,877,429 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัทได้ชาระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เป็นทุน(หุ้นสามัญ) ให้กับเจ้าหนี้ที่มีคาสั่ ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลที่ถึงที่สุดแล้วเพิ่มเติมอีก จานวน 155,669,450
บาท รวมเป็นทุนที่ชาระแล้ว จานวน 548,015,350 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จัดสรรอีก
จานวน 27,075,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้บริหารแผนได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผนครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข
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โดยหลักการสาคัญที่มีการแก้ไขแผนคือ
1. จัดสรรหุ้นสามัญ ให้กับเจ้าหนี้ที่อยู่ระหว่างการโต้แย้งคาขอรับชาระหนี้ จานวน 6 รายไปก่อน โดยออกหุ้น
สามัญจานวน 21,274,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหากคาสั่งถึงที่สุดเป็นเช่นไร ให้ดาเนินการตาม
คาสั่งถึงที่สุด
2. ลดทุนจดทะเบียน จาก 818,774,290 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนได้แต่ยังมิได้จัดสรรจานวน
5,801,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จะทาให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 760,762,130 บาท
3. ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท เพื่อล้างขาดทุน
สะสม คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงจานวน 532,533,491 บาท ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวจะทาให้มีทุนจดทะเบียน
เรียกชาระแล้วจานวน 76,076,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท เป็นจานวนเงิน 228,228,639 บาท
4. ภายหลังจากจดทะเบียนลดทุนแล้ว จะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท
จานวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้บริหารแผนและ/หรือบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทสามารถนาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยมีวิธีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน มีดังต่อไปนี้
(1)
ดาเนิ น การเสนอขายหุ้ น ให้ แก่ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ วนของจ านวนหุ้ น ที่ ถื อ ครองอยู่ ( Right
Offering) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น โดยอัตราการใช้สิทธิ เงื่อนไข และราคา ให้อยู่ในอานาจ
ของผู้บริหารแผนและ/หรือบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ในการดาเนินการ และ/หรือ
(2)
ด าเนิ น การเสนอขายหุ้ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น รายใหม่ ในลั ก ษณะบุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement ) ไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น โดยเงื่อนไขการเสนอขายและราคาให้อยู่ในอานาจของ
ผู้บริหารแผนและ/หรือบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทในการดาเนินการ
(3)
จานวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือภายหลังการดาเนินการในข้อ (1) และ (2) ให้ผู้บริหารแผนหรือ
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอานาจพิจารณาการ
จัดสรร และกาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้เงื่อนไขการเสนอขายด้วยราคาไม่ต่ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หรือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
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5.2 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
6. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
6.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 708,228,639 บาท เรียกชาระแล้ว 228,228,639 บาท เป็นหุ้นสามัญ 76,076,213 หุ้น
โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 3 บาท

6.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อบุคคล/นิตบิ ุคคล

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1. นายสุพรรณ เศษธะพานิช

38,928,740

51.17

2. Indosuez Singapore Nominee PTE Ltd

8,646,790

11.37

3. นายอภิรักษ์ จูตระกูล

5,604,026

7.37

4. นางสาว กานต์ชนิต์ชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

4,000,000

5.26

5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด(มหาชน)

2,665,625

3.50

6. นางสาวปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา

2,289,123

3.01

7. Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris

1,909,837

2.51

8. นายเกียรติ กลิ่นจันทร์

1,674,994

2.20

9. นายจานงค์ เปียงใจ

1,434,595

1.89

10. P.T.Bank Negara Indonesia(Persero), tbk

1,344,141

6.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด
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7. โครงสร้างการจัดการ
แผนผังองค์กร
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ที่ปรึกษา

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายอานวยการ

ผู้จัดการใหญ่

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ฝ่ ายบัญชี

ส่ วนจัดซื้อ

ส่ วนสารสนเทศ

บริษัทมีพนักงานจานวนรวมทั้งสิ้น 218 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 3 คน ฝ่ายสานักกรรมการ 5 คน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
3 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 6 คน ฝ่ายอานวยการ 16 คน ฝ่ายสารสนเทศ 5 คน ฝ่ายการตลาด 4 คน ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน และฝ่าย
ผลิต 173 คน
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7.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1)
2)
3)
4)
5)

นายอภิรักษ์
นายจานงค์
นางฐิติยา
นายอาทร
นางสาวปิยฉัตร

จูตระกูล
พุทธิมา
บัวทรัพย์
พันธ์อมร
บุรินทร์วัฒนา

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจหน้าที่ของกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ศาลได้มีคาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากได้ปฎิบัติตามแผนครบถ้วนสมบูรณ์ ถือได้
ว่าการฟื้นฟูกิจการได้ดาเนินการเป็นผลสาเร็จ ทาให้อานาจหน้าที่ และ อานาจการจัดการทุกอย่างตกแก่ผู้บริหารของบริษัท
ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คือ นายอภิรักษ์ จูตระกูล , นาย
จานงค์ พุทธิมา , นางฐิติยา บัวทรัพย์ , นายอาทร พันธ์อมร และนางสาวปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา กรรมการที่มีอานาจลงลายมือ
ชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือ
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดารงตาแหน่งอีกก็
ได้
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1 ) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
4) ศาลมีคาสั่งให้ออก
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเดื อนและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้บริหาร (นับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ
ถัดลงมาอีก 3 ตาแหน่ง) เป็นจานวนเงิน 26 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ
บริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ
สัญญาการจัดการ
-ไม่มี -
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