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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม
“ บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาธุรกิจการสงออกเสนดายยางยืดไปยังตางประเทศ และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดเพื่อใหตรา
ยี่หอ FILATEX เปนที่ยอมรับทั่วโลก ดวยทั้งปริมาณและคุณภาพที่ไดมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาการบริการหลัง
การขายอยางเปนระบบ เพื่อใหลกู คาเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด”

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
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) ไดเขาซื้อกิจการของ
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 ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 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 2563 บริษทั ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนในบริษัทอืน่ โดยถือไวเกินกวารอยละ
10 ของทุนที่เรียกชําระแลว ดังนี้
บริษทั วินวูด ชิพส จํากัด
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
ประเภทหุน
จํานวนหุน ที่ถือ
สัดสวนการถือหุนรอยละ
ทุนที่ชําระแลว

:
:
:
:
:
:

กรุงเทพมหานคร
โรงสับไม
สามัญ
300 หุน
20.000
10.5 ลานบาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ปจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเสนดายยางยืดเพื่อการสงออกและจําหนายทั้งตางประเทศและ
ภายในประเทศ สวนธุรกิจการลงทุนและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดหยุดดําเนินการตั้งแตป 2540
ธุรกิจยางยืด
ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทฯ เปนผูผลิตดายยางยืด (Latex Thread) ภายใตชื่อการคา “ฟลาเท็กซ” โดยเปนดายยางยืดชนิดหนาตัดกลมยาว
เพื่อนําไปถักทอเปนแถบดายยางยืด (Elastic Band) สําหรับนําไปประกอบกับชุดชั้นในของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ถุงเทา ถุง
นอง เข็มขัด เปนตน นอกจากนี้ ยังใชแทนสปริงหรือฟองน้ําที่ ใชกับเฟอรนิเจอร ซึ่งจะทําใหคงทนถาวร และไมเปลืองเนื้อที่
ผลิตภัณฑ แบงเปน 3 ประเภท ตามขนาดของเสนดายยางยืด คือ
Coarse Gauge
Medium Gauge
Fine Gauge

คือ เสนดายยางยืดขนาดทั่ว ๆ ไป
คือ เสนดายยางยืดขนาดกลาง
คือ เสนดายยางยืดขนาดเล็ก

ขนาดตั้งแตหมายเลข 20-46
ขนาดตั้งแตหมายเลข 48-63
ขนาดตั้งแตหมายเลข 70-110

มูลคาการจําหนายของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปยอนหลัง
หนวย : พันบาท

มูลคาการจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ
รวมมูลคาการจําหนาย
อั ต ราเพิ่ ม (ลด)ของมู ล ค า การ
จําหนาย (%)

ป 2563
จํานวน
%
2,129
0.66
769,414 99.34
771,543
100

ป 2562
จํานวน
%
5,138
0.66
784,135 99.34
789,273
100

ป 2561
จํานวน
%
1,235 0.14
863,963 99.86
865,198
100

(2.25)

(8.77)

(8.75)
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สัดสวนรายไดในชวง 3 ป ที่ผานมา มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

ธุรกิจยางยืด
*รายไดอื่น ๆ
รวม

ดําเนินการโดย
บริษทั
ไทยฟลาเท็กซ
จํากัด (มหาชน)

ป 2563
จํานวนเงิน
%

772
13
785

ป 2562
จํานวนเงิน
%

98.34
1.65
100.00

789
13
802

98.38
1.62
100.00

ป 2561
จํานวนเงิน
%

865
23
888

97.46
2.42
100.00

* ในป 2563 รายไดอื่นๆ จํานวน 13 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขายของเสีย 2 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5
ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 1 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 5 ลานบาท และในป 2562 รายไดอื่นๆ จํานวน 13 ลานบาท ประกอบดวย
รายไดจากการขายของเสีย 2 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 2 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 6 ลาน
บาท
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1.1 การตลาดและการแขงขัน
การตลาด
การออกเยี่ยมลูกคาอยางเปนประจําที่มีศักยภาพทั้งลูกคาในปะเทศและลูกคาตางประเทศ
ขยายตลาดใหมในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกสําหรับลูกคาติดตอตางประเทศโดยผาน Website ที่เกี่ยวกับ Textile
และ Email ตรงไปยังลูกคาผูผลิตสินคาประเภทหุมและทอเสนดายยางยืด
พัฒนา การบริการAfter sales service ใหเกิดความสะดวก คลองตัว และทันสมัยดวยการใหขอมูลและการจัดทํา
เอกสารทางการคาผานทางระบบสารสนเทศ
พัฒนาทางดานการบริการ การสงมอบใหตรงเวลาและรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิม่ และมีคุณภาพสูงขึ้น
จัดแผนการสงเสริมการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจัดทํา Leaflet ไปยังลูกคาเกาที่ Non Active และ
ลูกคาใหมที่มศี ักยภาพ
บริษทั ฯ มุงเนนในการยกระดับคุณภาพสินคาอยางตอเนื่องจากป 2548 บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก Oeko-tex standard 100 certificate, Product Class II, ซึ่งเปนการรับรองคุณภาพสินคาวา
เปนสินคาทีค่ วามปลอดภัยตอผิวของบุคคลทั่วไป และปจจุบันบริษัทฯ ไดยกระดับคุณภาพมาตรฐานเปนของ
Oeko-tex เปน Product Class I เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเปนการรับรองคุณภาพสินคาวาเปนสินคาที่
ปลอดภัยตอสุขภาพผิวของเด็กเล็ก
สรางระบบการตรวจสอบสถานะของลูกคาและสรางหลักเกณฑในการควบคุมการสงมอบสินคาเพื่อเปนการ
รักษาคุณภาพลูกคาที่มีดี มิใหเกิดความเสี่ยง ในการชําระคาสินคาลาชา
จุดเดนและจุดดอยที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด ดังนี้
จุดเดน
ความนาเชื่อถือจากที่เปนผูผ ลิตทีใ่ ชเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากอิตาลีเปนแหงแรกในประเทศไทย
ความนาเชื่อถือจากการที่ได ISO 9001 : 2000 เปนแหงแรกอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศไทย จนปจจุบนั
บริษทั ฯ ไดรบั ISO 9001:2015 จาก TUV NORD CERT GmbH เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการยกระดับ
ความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการอีกขั้นหนึ่ง
ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิต ที่มีสินคาหลายขนาดใหกับลูกคาดวยคุณภาพมาตรฐาน
ความนาเชื่อถือจากสินคาที่มคี ุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอโดยเฉพาะสินคาชนิด Fine Gauge ซึ่งตองใช
เทคโนโลยีในการผลิตสูงและซับซอน
การจัดและสงมอบสินคาที่ตรงเวลาโดยสามารถสงถึงสถานที่หลากหลายตามที่ลูกคาตองการ
ความปลอดภัยในการใชสินคาทีป่ ลอดภัยตอสุขภาพและไมทําลายสิ่งแวดลอมจากการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน Oeko-tex จากสถาบัน TESTEX
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จุดดอย
ตนทุนการผลิตคอนขางสูง เนื่องจากเปนองคกรใหญ มีตนทุนการบริหารสูงและกําลังการผลิตจํากัด
มีจํานวนคูแขงเพิ่มขึ้นซึ่งสวนใหญจําหนายสินคาใหกับลูกคารายเดียวกัน
เนื่องจากการที่บริษทั ฯ มีตน ทุนการผลิตและการบริหารที่สูงจึงทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาได และเปน
ชองทางใหคูแขงขันสรางความกดดันทางดานราคามาก
เงินบาทที่แข็งคาขึ้นตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั เปนอุปสรรคตอการสรางกลยุทธทางดานราคาขาย
นโยบายการตั้งราคาของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาขาย ดังนี้
ราคาขายจะผันแปรตามสภาวะราคาน้ํายาง และการแขงขัน แตจะตองไมต่ํากวาตนทุนแปรผัน ในแตละรายการ
ของสินคาที่ขาย
ปริมาณขายโดยรวมจะตองเหมาะสมกับกําลังการผลิต โดยการจัดใหมี Product Mix ที่เหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด และประสิทธิภาพของการผลิต
ความสามารถในการแขงขันกับคูแ ขงทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
จากการคาดการณสภาวะน้ํายางขนซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของการผลิต
มีแนวโนมการปรับฐานราคาอยาง
ตอเนื่อง ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงยังคงมุงเนนการขายสินคาตางประเทศเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เนื่องจากกลุมลูกคา
ตางประเทศจัดวาเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง จากการจําหนายสินคามานานกวา 20 ป ในป 2562 บริษัทฯ คงรักษาแผนการตลาด
เดิมโดยกําหนดการแบงสัดสวนการจําหนายอยางชัดเจนดังนี้
การจําหนายสินคาสงออก
การจําหนายสินคาภายในประเทศ

99%
1%

โดยการสงออกบริษัทฯไดกําหนดปริมาณการสงออกใหกับประเทศแถบเอเซีย อยูในอัตรารอยละ 90 สําหรับสวนที่เหลือได
กําหนดใหกับประเทศในแถบยุโรป และ อเมริกา การจําหนายสินคาดังกลาว กําหนดการชําระคาสินคาใหเปนไปตามเงื่อนไข
การชําระเงิน 3 ประเภท ไดแก เงินสด T/T และ L/C AT SIGHT เทานัน้ ทั้งนี้การเสนอเงื่อนไขใหกับลูกคาขึน้ อยูกับคุณภาพ
ลูกคา ปริมาณการสั่งซื้อ และความมั่นคงทางการเงินซึ่งทางบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อการสงออก
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ลักษณะลูกคา
ลูกคาภายในประเทศ
ปจจุบันลูกคาภายในประเทศยังคงเหลือเพียงรายใหญเพียง 2 – 3 รายเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ฝายการตลาดยังคงออก
เยี่ยมลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธทางการคาไว
ลูกคาตางประเทศ
ตลาดหลักคือประเทศในแถบเอเชีย บริษัทฯ จะคัดเลือกผูที่มาจําหนายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคาสงที่มีศักยภาพใน
การกระจายสินคาไปทั่วภูมิภาคในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเปนผลดีมากกวาการขายใหลูกคารายยอยโดยตรง เนื่องจากมีกําลังซื้อ
สิน ค าในปริม าณสู งและมี ค วามสามารถในการเก็บ สิน คาคงคลั งพรอมส งให ผู ใช ได ตลอดเวลาและทั น ต อความตอ งการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจําหนายใหกับผูใชตรงบางรายที่สามารถสั่งซื้ออยูในปริมาณขนสงไดเปนตูคอนเทนเนอรได
ปจจุบันประเทศจีนยังถือวาเปนตลาดใหญ มีการบริโภคและความตองการปริมาณสินคาเพิ่มสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง
แตอยางไรก็ดีเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางการตลาด บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติการตามแผนการกระจายสัดสวนทางการตลาด
โดยจํากัดปริมาณขายตอรายลูกคาและกระจายปริมาณการขายไปยัง ตลาดอื่นที่มีความตองการสูงพอควรและสามารถทํากําไร
ใหกับบริษัทฯ ที่สูงกวา เชน กลุมประเทศลาตินอเมริกา กลุมประเทศยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง และกลุม ประเทศ
อินเดีย
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1.2 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การผลิต
โรงงานของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู ที่ 53 หมู 10 ถนนธนบุ รี – ปากท อ กม 43.5 ตํ า บลบางโทรั ด อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ขณะนี้บริษัทฯ มีกําลังผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 10,500 ตันตอป โดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศ
อิตาลี ซึ่งสามารถที่จะผลิตสินคาตามที่ลูกคาตองการไดทุกขนาด เปนโรงงานผลิตเสนดายยางยืดแหงเดียวในประเทศ
ไทยที่ใชเครื่องจักรจากประเทศอิตาลี บริษัทฯ มีบุคลากรผูมีประสบการณ ดานการผลิตและการควบคุมคุณภาพใน
ระดับหัวหนาขึ้นไปนานกวา 30 ป ทําใหปจจุบันคุณภาพผลิตภัณฑที่เป นที่ยอมรับของตลาด โดยเนนเรื่องการใช
เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยสําหรับการตรวจสอบคุณภาพยางโดยเฉพาะ นอกจากนี้การคัดสรรบุคลากรผูเชื่ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพตั้งแตการผสมเคมีจนถึงกอนบรรจุลงกลอง อีกทั้งการจัดเก็บตัวอยางสินคาระหวางผลิตเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีตามความตองการของลูกคา บริษัทฯ ยังมีแผนกวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ (Research and Development) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ ปรับ ปรุ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ห รือ สิ น ค าให มี
คุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ และกอใหเกิดการประหยัดตนทุนการผลิตอีกดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทําวิจัยดานการ
ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่ม ปจจุบัน
บริษัทฯ มีสายการผลิตเสนดายยางยืดชนิดแปงรวมทั้งหมด 5 สายการผลิต
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมเสนดายยางยืด มีดังนี้
น้ํายางขน
เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเสนดายยางยืด ซึ่งไมมีวัตถุดิบอื่นใดทดแทนได มีแหลงผลิตอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของประเทศ โดยบริษัทฯ ไดติดตอซื้อน้ํายางจากผูจําหนายดังนี้
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด(มหาชน)
บริษัท ยางวีเอ จํากัด
บริษัท ทาฉางรับเบอร จํากัด
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด
มูลคาการซื้อน้ํายางพารา ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
หนวย : ลานบาท
ป 2563
บาท
%
498
71

ป 2562
บาท
%
414
65

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

ป 2559
บาท
%
426 62
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ในการสั่งซื้อน้ํายางแตละครั้ง บริษัทฯ จะเลือกซื้อจากผูขายที่ผลิตน้ํายางไดตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะทยอยซื้อน้ํายางเขาทุกสัปดาห และสั่งซื้อจากผูขายที่เสนอราคาถูก เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได
สั่งซื้อน้ํายางจากผูขายรายอื่นอีกประมาณ 2 –3 รายในราคาที่สูงกวาดวยเชนกัน เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เชน ไมมีน้ํา
ยางสง หรือสงไดไมตรงเวลา และในอนาคตบริษัทฯ จะดําเนินการเชนนี้ตอไป โดยไมมีสัญญาซื้อขายกับผูขายรายหนึ่งรายใด
จะพิจารณาราคา คุณภาพ และการจัดสงครั้งลาสุด ประกอบการซื้อแตละครั้งไป โดยบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธกับผูขายรายใด
ทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํายางขนเฉลี่ยซึ่งเปนราคากลางในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
(ราคา บาท / กิโลกรัม)
ป 2563
35.06

ป 2562
32.72

ป 2561
35.95

ป 2560
45.10

ป 2559
35.18

ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคายางมีดังนี้
ปริมาณยางในประเทศผูผ ลิตยาง
ถาเปนชวงฤดูกาลกรีดยาง มีปริมาณการผลิตยางออกมามาก ราคายางจะปรับตัวลดลง แตในทางกลับกัน ถาไมใช
ฤดูกาลกรีดยาง ปริมาณการผลิตยางจะออกมานอย ทําใหราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
ความตองการใชยาง
ถามีความตองการใชยางมากก็จะทําใหราคายางปรับตัวขึ้น ในทางกลับกัน ถามีความตองการใชยางลดลงก็จะทําให
ราคายางปรับตัวลดลงไปดวย
ราคาตลาดลวงหนาโตเกียว ตลาดเซี้ยงไฮ และตลาดสิงคโปร
เปนราคาที่ชี้นําราคายางทัง้ ตลาดในประเทศและนอกประเทศโดยตรง สังเกตจากราคาปดของวันกอนหนาวา
แนวโนมราคายางจะขึ้นหรือลง หากวาเปนบวก ราคายางมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น แตถาเปนลบ แนวโนมราคายางจะ
ต่ําลง
อัตราแลกเปลี่ยน
**ถาคาเงินบาทแข็งคาขึน้ จะทําใหเหมือนวาราคายางพาราของเราแพงขึ้น ทําใหความตองการซื้อยางพาราในตลาด
ตางประเทศลดลง ราคายางพาราจึงลดลง ในทางกลับกัน ถาคาเงินบาทออนคาลง จะทําใหเหมือนวาราคายางพารา
ของเราถูกในตลาดตางประเทศ ทําใหความตองการซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น ราคายางพาราจึงปรับตัวสูงขึ้น
**ถาเงินเยนเกิดการออนคาลง จะทําใหตลาดซื้อขายยางพาราลวงหนาโตเกียวนั้นดึงดูดนักลงทุนไดมากขึ้น สงผลให
ราคายางพาราสูงขึ้น สวนเงินบาท ถามีการแข็งคาขึน้ มูลคาและเงินที่ไดจากการสงออกก็จะลดลง สินคาจะขายออก
ยากขึ้น ผูซื้อตางชาติหันความสนใจไปยังตลาดอื่น จะสงผลตอการสงออก
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ราคาน้ํามันดิบ
หากราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอราคายางสังเคราะหใหมีราคาแพงขึน้ ดวย โรงงานอุตสาหกรรม
จึงหันมาใชยางพาราในการผลิตแทน ทําใหความตองการยางพาราสูงขึ้น ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นตาม ในทาง
กลับกัน ถาราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง ความตองการใชยางพาราจะลดลง ราคายางพาราก็ปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจมีผลตอกําลังซื้อและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความตองการใชยางพาราในอุตสาหกรรมตางๆ

นโยบายการซื้อน้ํายางขนของบริษัทฯ
โดยปกติบริษทั ฯ จะทําการสั่งซื้อลวงหนาเปนเวลาอยางนอยประมาณ 1 เดือน
หากผูขายเสนอราคาน้ํายางขนในราคาต่ําโดยใหสั่งซื้อลวงหนาไดเปนเวลาหลายเดือน บริษทั ฯ จะพิจารณาแนวโนม
ของ ราคาและ อาจจะสั่งซื้อลวงหนาเปนเวลา 2-3 เดือน
กอนการพิจารณาสั่งซื้อทุกครั้ง บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบราคาน้ํายางขนกับผูจําหนาย (อยูในรายชื่อผูจําหนาย
ของบริษัทฯ ที่ไดรบั การประเมินและอนุมัติแลว) ที่บริษทั ฯเคยสั่งซื้อแลวทุกราย
ติดตามสถานการณเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน ราคาน้ํายางในตลาดตางประเทศ อาทิเชน ตลาด
ลวงหนาโตเกียว, ตลาดเซี่ยงไฮ และตลาดสิงคโปร ทั้งนีเ้ พื่อดูแนวโนมราคาน้ํายาง และใชประกอบในการตัดสินใจ
สั่งซื้อ เพื่อใหไดราคาทีเ่ หมาะสม
วัตถุดิบและธุรกิจยางยืด
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษทั ฯ ซื้อน้ํายางมากที่สุด จาก
ชื่อบริษัท
ป 2561 บริษทั ทาฉาง จํากัด
ป 2562 บริษทั ทาฉาง จํากัด
ป 2563 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด(มหาชน)

รอยละที่สั่งซื้อ
46.28
52.13
47.48

สารเคมีอื่น ๆ
บริษัทฯ พยายามใชสารเคมีที่สั่งซื้อไดในประเทศ ยกเวนสารเคมีประเภท Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide,
ZMBT, ZDBC, Hepteen base, Microsol Blue/ Violet ซึ่งทางบริษัทฯ สั่งซื้อผานตัวแทนขายในประเทศและสั่งซื้อโดยตรง
จากผูผลิต
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
ขั้นตอนการผลิตโดยยอมีดงั นี้
ขั้นตอนการผลิตเสนดายยางยืดชนิดเคลือบแปง
(ดายยางผลิตโดยวิธีฉีด)

เคมีตาง

เคมี

ในรูปสารละลาย
น้ํายางผสมแลว

น้ํายางขน(60%)

อัดกรอง

ใสกลอง

หัวฉีด
ถาดน้ํากรด

การบรรจุ

ถาดน้ํารอน

ผึ่งเย็น

ชั่งตวงวัด

อบแหง

อบใหสุก

ปฏิกริยาทางเคมี

เคลือบแปง

รวมเปนแถบ

กรรมวิธีเชิงกล

ทั้งนี้ จากน้ํายางขนจะนํามาผสมกับเคมีเพื่อฉีดเปนเสนยางยืดพรอมอบแหงรวมเปนแถบยาง เครื่องจักรที่ใชอยูถือวา
เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบัน
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2. ปจจัยความเสี่ยง
แบงเปน 2 กรณี คือ
1)
ความเสี่ยงทางดานกฎหมาย
บริษัทฯ ตองดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับความเห็นชอบจากศาล หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนอยางมีนัยสําคัญบริษัทฯ อาจถูกยกเลิกการฟนฟูกิจการ อันจะสงผลใหคดีความตาง ๆ ที่บริษัทฯ ถูกฟองรองตองมา
พิจารณาใหม รวมถึงคดีลมละลายที่มีอยูเดิมดวย
2)
ความเสี่ยงทางดานธุรกิจ
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 ทําใหตนทุนราคาวัตถุดิบ น้ํายาง
สารเคมีเหลายชนิด ถานหิน และอื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้น และมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางไมหยุดนิ่ง
2.5 ภาวะคาเงินบาทและคาเงินของประเทศอื่น ๆ แข็งขึ้น สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ
สหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโนมและมีการคาดการณวาถดถอยลงอยางมาก
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3. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
หนวย : ลานบาท
ตั้งอยูที่
- ที่ดินขนาด 16 ไร
(เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ )

มูลคาทางบัญชี
31/12/63

53 หมูท ี่ 10
ถ.ธนบุรี – ปากทอ
ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร

- อาคารโรงงาน พรอมสิ่งปลูกสราง 53 หมูท ี่ 10
ขนาด 7,705 ตรม.
ถ.ธนบุรี - ปากทอ
ต. บางโทรัด จ. สมุทรสาคร
- เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับ
ผลิตเสนดายยางยืดรวม 5 สาย
การผลิตอายุการใชงาน 5-15 ป

53 หมูท ี่ 10 ถ.ธนบุรี - ปากทอ
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. ขอพิพาททางกฎหมาย
ขอพิพาททางกฏหมาย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 บริษัท สิริภิญโญ จํากัด บริษัท อินเตอรไลทจอหนแฮนคอคประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
และบริษัท เอพีซี แอ็คคอม คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ไดรว มกันยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัท ไทยฟ
ลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตอศาลลมละลายกลาง เปนคดีดําที่ 296/2544 คดีแดงที่
406/2544 ซึ่ งศาลล มละลายกลางได มี คําสั่ งเมื่ อวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2544 ให ฟ น ฟู กิจการของบริษั ท ไทยฟ ลาเท็ กซ จํากัด
(มหาชน) โดยแตงตั้งใหบริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด เปนผูทําแผน ตอมาบริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด ไดจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการเสนอตอที่ประชุมเจาหนี้และมีการนัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งในการ
ประชุมเจาหนี้ที่ประชุมมีมติยอมรับแผนดวยคะแนนเสียงรอยละ 74.18 และศาลไดมีคําพิพากษาเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2544
จากคําสั่งของศาลที่ใหฟนฟูกิจการของบริษัทฯ จึงทําใหเจาหนี้ทั้งหมดที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตองปฏิบัติตามแผน
รวมทั้งคดีที่เจาหนี้ได เปนโจกทยื่นฟองคดีตอบริษัทฯ ไวโดยผลของกฏหมายทําใหคดีตาง ๆ เหลานั้นระงับลงและตองมา
ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเชนเดียวกัน
ในการฟนฟูกิจการ บริษัทไดมีการปฎิบัติตามแผนและชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ทุกรายตามแผน จนครบถวนทั้งหมด
ในป 2559 (งวดสุดทายชําระในเดือน มกราคม 2560) จึงทําใหบริษัทฯ หลุดพนจากหนี้เดิม และการฟนฟูกิจการโดยสมบูรณ
ในปที่ผานมาบริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ เกิดขึ้น
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
5.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
ทะเบียนเลขที่
0107536000366
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 888/145 -149 อาคารมหาทุ น พลาซ า ชั้ น 14 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330
02-627 3949
โทรศัพท
โทรสาร
02-627 3855
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตเสนดายยางยืดและธุรกิจการลงทุน
ตนป 2544
บริษัท ไดยื่น คํารองตอศาลลม ละลายกลาง เพื่ อฟ นฟู กิจการ ศาลล มละลายกลางไดมี คําสั่ งให
บริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูเสนอตอที่ประชุมเจาหนี้ บริษัทในฐานะผูทําแผนไดจัดทําแผนฟนฟู
กิจการฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 เสนอตอที่ประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติ และที่ประชุมเจาหนี้ได
ลงมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการตามที่ผูทําแผนเสนอ และตอมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ศาล
ลมละลายกลางได มีคํ าสั่ งเห็ น ชอบดวยแผนฟ น ฟู กิ จการ จึงทํ าให บ ริษัท อยูภายในแผนฟ น ฟู
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
ชือบริษัท

ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนที่แกไข บริษัทไดดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยของบริษัทดังนี้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2545

วันที่ 14 มิถุนายน 2545

วันที่ 18 มิถุนายน 2545

บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจาก 3,800,000,000 บาท เหลือ 3,200,274,690
บาท และยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนาย 59,972,531 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท
บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนที่ตราไวจาก หุนละ 10 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.01
บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเหลือ 3,200,274.69 บาท จํานวนหุน 320,027,469
หุน
บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น อี ก 597,370,428.95 บาท รวมเป น ทุ น ที่ จ ดทะเบี ย น
600,570,703.64 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.01 บาท
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2545

วันที่ 23 สิงหาคม 2547

วันที่ 14 สิงหาคม 2550
วันที่ 31 มกราคม 2551

บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เป นทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลว จํานวน 241,446,451.58 บาท รวม
เปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 244,646,726.27 บาท
บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 103,991,173.17
บาท รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 348,637,899.44 บาท
ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองขอแกไขแผน
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนที่แกไข

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ไดมีการแกไขแผนเปนดังนี้
วันที่ 16 กันยายน 2551

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

วันที่ 1 ธันวาคม 2551

วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่งของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่ มเติมอีก จํานวน 43,708,000.56 บาท
รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 392,345,900 บาท
บริษทั ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจํานวน 218,203,586.36 บาท คิดเปนจํานวนหุน
21,820,358,636 หุน รวมเปนทุนที่จดทะเบียน 818,774,290 บาท มูลคาหุนละ 0.01 บาท
เปนทุนที่ชําระแลว 392,345,900 บาท คิดเปนจํานวนหุน 39,234,590 หุน
บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากราคาหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10
บาท จึงทําใหบริษัท มีทุนจดทะเบียน 818 ,774,290 บาท จํานวนหุน 81,877,429 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
บริษัทไดชําระเงินลงทุน โดยการแปลงหนี้เปนทุน(หุนสามัญ) ใหกับเจาหนี้ที่มีคําสั่ง
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลที่ถึงที่สุดแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 155,669,450
บาท รวมเปนทุนที่ชําระแลว จํานวน 548,015,350 บาท คงเหลือหุนที่ยังมิไดจัดสรรอีก
จํานวน 27,075,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ผูบริหารแผนไดยื่นคํารองขอแกไขแผนครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ศาล
ลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนที่แกไข
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)
โดยหลักการสําคัญที่มีการแกไขแผนคือ
1. จัดสรรหุนสามัญ ใหกับเจาหนี้ที่อยูระหวางการโตแยงคําขอรับชําระหนี้ จํานวน 6 รายไปกอน โดยออกหุน
สามัญจํานวน 21,274,678 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และหากคําสั่งถึงที่สุดเปนเชนไร 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)
ดําเนิ น การเสนอขายหุ น ให แก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส วนของจํ านวนหุ น ที่ ถื อ ครองอยู ( Right
Offering) จํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน โดยอัตราการใชสิทธิ เงื่อนไข และราคา ใหอยูในอํานาจ
ของผูบริหารแผนและ/หรือบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ในการดําเนินการ และ/หรือ
(2)
ดํ า เนิ น การเสนอขายหุ น ให แ ก นั ก ลงทุ น รายใหม ในลั ก ษณะบุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement ) ไมนอยกวา 40,000,000 หุน โดยเงื่อนไขการเสนอขายและราคาใหอยูในอํานาจของ
ผูบริหารแผนและ/หรือบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินการ
(3)
จํานวนหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลื อภายหลังการดําเนินการในขอ (1) และ (2) ใหผูบริหารแผนหรือ
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาการ
จัดสรร และกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้เงื่อนไขการเสนอขายดวยราคาไมต่ํากวา
มูลคาที่ตราไวตอหุน หรือมูลคาทางบัญชีตอหุน
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)

5.2 ขอมูลสําคัญอื่นๆ
-ไมมี-
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)

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 2563 มีดังนี้
ชื่อบุคคล/นิตบิ ุคคล

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)

2,665,625

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

6.3 การออกหลักทรัพยอื่น
-ไมมี6.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ จึงไมมีนโยบายการจายเงินปนผลแตอยางใด
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)

7. โครงสรางการจัดการ
แผนผังองคกร
บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรรมการผูจัดการ

กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการ

ที่ปรึกษา

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายอํานวยการ

ผูจัดการใหญ

ฝ่ ายการตลาด

ฝายวางแผนและพัฒนา

ฝ่ ายบัญชี

ส่ วนจัดซือ

ส่ วนสารสนเทศ

บริษัทมีพนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 218 คน ประกอบดวย ฝายบริหาร 3 คน ฝายสํานักกรรมการ 5 คน ฝายวางแผนและพัฒนา
3 คน ฝายบัญชีและการเงิน 6 คน ฝายอํานวยการ 16 คน ฝายสารสนเทศ 5 คน ฝายการตลาด 4 คน ฝายจัดซื้อ 3 คน และฝาย
ผลิต 173 คน
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)
7.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1)
2)
3)
4)
5)

นายอภิรักษ
นายจํานงค
นางฐิติยา
นายอาทร
นางสาวปยฉัตร

จูตระกูล
พุทธิมา
บัวทรัพย
พันธอมร
บุรินทรวัฒนา

กรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อํานาจหนาที่ของกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ศาลไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ เนื่องจากไดปฎิบัติตามแผนครบถวนสมบูรณ ถือได
วาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จ ทําใหอํานาจหนาที่ และ อํานาจการจัดการทุกอยางตกแกผู บริหารของบริษัท
ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน คือ นายอภิรักษ จูตระกูล , นาย
จํานงค พุทธิมา , นางฐิติยา บัวทรัพย , นายอาทร พันธอมร และนางสาวปยฉัตร บุรินทรวัฒนา กรรมการที่มีอํานาจลงลายมือ
ชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา หรือ
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงอีกก็
ได
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1 ) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
4) ศาลมีคําสั่งใหออก
5) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด(มหาชน)
คาตอบแทนผูบริหาร
- ในป 2563 บริษัทฯ มีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนใหกับผูบริหาร (นับตั้งแตกรรมการผูจัดการ
ถัดลงมาอีก 3 ตําแหนง) เปนจํานวนเงิน 26 ลานบาท
คาตอบแทนอื่น ๆ
- ไมมี การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ไมไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การแตงตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ
บริษัทฯ ไมไดจัดตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ
สัญญาการจัดการ
-ไมมี -
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บริษทั ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกยู ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ คางรับ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดงวดปจจุบนั
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั รวม - สุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสทิ ธิการใช - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธิ
สิทธิประโยชนในการใชทดี่ ิน
ตนทุนการพัฒนาสวนยาง - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-1-

31 ธันวาคม 2562

6
8

17,277,153.85
17,286,118.03

4,915,802.63
50,432,468.15

27.3
9
7

73,091,129.44
900,000.01
157,127.58
108,711,528.91

11,025,000.00
48,421,005.32
1,057,000.01
151,915.19
116,003,191.30

2,794,801.46
173,825,634.92
9,861,635.46
1,374,465.59
22,750,000.00
941,102.65
2,788,327.53
214,335,967.61

2,837,610.87
139,139.77
186,599,907.71
1,573,069.29
22,750,000.00
916,894.38
2,788,327.53
217,604,949.55

323,047,496.52

333,608,140.85

10
11
12
13
14
15

รวมสินทรัพย

31 ธันวาคม 2563

บริษทั ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถ ือหุน
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย ืมระยะสัน้ จากบริษทั อื่น
สวนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สนิ ตามสัญญาเชาทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูย ืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเชา
ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถ ือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุน สามัญ 236,076,213 หุน มูลคาหุน ละ 3.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
หุน สามัญ 76,076,213 หุน มูลคาหุน ละ 3.00 บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสะสม
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษทั ใหญ
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

16
17
18
19

222,219,229.58
30,000,000.00
127,538,868.23
5,973,157.79
385,731,255.60

138,309,760.27
30,000,000.00
127,538,868.23
1,490,473.98
297,339,102.48

18
19
20
22

7,422,305.21
41,298,485.00
21,467,978.67
70,188,768.88
455,920,024.48

3,268,424.01
38,389,425.00
4,251,478.64
45,909,327.65
343,248,430.13

708,228,639.00

708,228,639.00

228,228,639.00
55,773,688.00

228,228,639.00
55,773,688.00

(416,874,854.96)
(132,872,527.96)
(132,872,527.96)
323,047,496.52

(293,642,616.28)
(9,640,289.28)
(9,640,289.28)
333,608,140.85

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
28
28

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายการบริหาร
รวมคาใชจาย
(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
(ขาดทุน)สําหรับป

23
28
28

28
25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถกู จัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผล(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไวสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
(ขาดทุน)และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป

2562
789,273,113.71
(737,820,246.48)
51,452,867.23
12,767,973.00
64,220,840.23
(18,487,816.38)
(109,723,026.25)
(128,210,842.63)
(63,990,002.40)
(3,726,775.53)
(67,716,777.93)
2,377,467.67
(65,339,310.26)

(123,232,238.68)

(65,339,310.26)

(1.62)
76,076,213.00

(0.86)
76,076,213.00

26

(ขาดทุน)ตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
(ขาดทุน)ตอหุน สุทธิ(บาทตอหุน )
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2563
771,543,474.59
(769,020,699.41)
2,522,775.18
13,379,729.71
15,902,504.89
(18,148,390.11)
(98,064,012.43)
(116,212,402.54)
(100,309,897.65)
(5,705,841.00)
(106,015,738.65)
(17,216,500.03)
(123,232,238.68)
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26

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขาดทุนและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน
ทีอ่ อกและชําระแลว
228,228,639.00
228,228,639.00
228,228,639.00

บาท
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กําไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไมไดจัดสรร
(228,303,306.02)
(65,339,310.26)
(293,642,616.28)
(123,232,238.68)
(416,874,854.96)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถ อื หุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
สวนเกินทุนจากการ
วัดมูลคาใหมของ
ตีราคาทีด่ ิน
ผลประโยชนพนักงาน
55,773,688.00
55,773,688.00
55,773,688.00
-

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถ อื หุน
55,773,688.00
55,773,688.00
55,773,688.00

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ อื หุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

รวม
55,699,020.98
(65,339,310.26)
(9,640,289.28)
(123,232,238.68)
(132,872,527.96)

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(ขาดทุน)สุทธิกอ นภาษีเงินได
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเปนเงินสดรับ(จาย)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา(กลับรายการ)
คาเผื่อเงินใหกูยืมระยะสั้นบริษทั ที่เกี่ยวของกัน
คาเผื่อดอกเบี้ยคางรับ
(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการลดมูลคาของตนทุนพัฒนาสวนยาง
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษทั รวม
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสนิ
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสนิ
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน
จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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2563

2562

(106,015,738.65)

(67,716,777.93)

33,139,978.90
(23,687,093.15)
83,964,510.13
22,823,212.12
(983,030.97)
10,075,000.00
927,897.84
(147,953.82)
367,487.77
139,139.77
3,232,499.98
9.00
157,000.00
(48,669.59)
(1,442,243.83)
5,705,841.00
3,223,622.00
31,431,468.50

(24,380,407.52)
4,424,534.93
49,823,584.98
21,334,055.40
3,487,201.47
2,369,265.87
(1,060,639.63)
2,023,838.86
180,281.60
6,350.68
(114,000.00)
(218,328.85)
(1,678,666.78)
3,726,775.53
11,260,359.00
3,467,427.61

(314,562.00)
(5,212.39)
31,111,694.11

(3,138.72)
3,464,288.89

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษทั ที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษทั ที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบคุ คลอื่น
เงินฝากประจําติดภาระค้ําประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมตี วั ตน
เงินสดจายตนทุนการพัฒนาสวนยาง
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษทั อื่น
เงินสดรับคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษทั อื่น
เงินสดจายชําระหนี้สนิ ตามสัญญาเชา
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

6
6

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2563

2562

514,345.99
1,450,000.00
(500,000.00)
42,809.41
763,289.71
(8,792,969.79)
(45,000.00)
(391,696.04)
(6,959,220.72)

405,019.89
42,032,612.84
(29,579.08)
2,286,997.70
(14,890,043.48)
(310,000.00)
(2,093,306.01)
27,401,701.86

(5,705,841.00)
(6,085,281.17)
(11,791,122.17)
12,361,351.22
4,915,802.63
17,277,153.85

(3,726,775.53)
(61,251,575.88)
35,000,000.00
(1,215,867.50)
(31,194,218.91)
(328,228.16)
5,244,030.79
4,915,802.63

-

-6-

4,402,312.18

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ขอมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท
บริษั ท ฯ ตั้งสํานั กงานอยูที่ 888/145-149 อาคารมหาทุ น พลาซา ชั้น 14 ถนนเพลิน จิต แขวงลุม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร 10330 และมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 53 ถนนธนบุ รี-ปากทอ หมู 10 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสนดายยางยืดและลงทุนในหลักทรัพย

2.

ความไมแนนอนในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนเปนจํานวนเงิน 277.02 ลานบาท (2562 :
181.34 ลานบาท) และมีผลขาดทุนสะสมจํานวนเงิน 132.87 ลานบาท (2562 : 9.64 ลานบาท) เหตุการณหรือสถานการณ
ดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารกําลังศึกษาหาแนวทางแกไข และเชื่อวาจะ
สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จโดยไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
งบการเงินไมไดรวมการจัดประเภทรายการใหมหรือรายการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งอาจจําเปนหากบริษัท ฯไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได ทั้งนี้มูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพยอาจจะนอยกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคั ญ
และอาจจะมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

3.

เกณฑการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงิน
3.1 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปจจุบันไดขยายวงกวางขึ้นอยางตอเนื่องทําใหเกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวอาจนํามาซึ่ง
ความไมแน น อนและผลกระทบตอ สภาพแวดล อมของการดําเนิ น ธุรกิจ ฝายบริห ารของบริษั ท ฯติดตามความ
คืบหนาของสถานการณ ดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝา ยบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เมื่อ
สถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเรื่องที่
อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทาง
บัญ ชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจของผูบริห ารซึ่งจัด ทําขึ้น ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญ ชีข อง
บริษ ัท ฯไปถื อ ปฏิ บั ติ กิ จ การเป ด เผยเรื่ อ งการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู บ ริ ห าร หรื อ ความซั บ ซ อ น หรื อ เกี่ ย วกับ ข อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุ 3.5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2562) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ ม ในหรื อ หลั ง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บั ติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั งกล าวได รับ การ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขนึ้ เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญ เป น การอธิบ ายให ชัดเจนเกี่ยวกั บ วิธีป ฏิบั ติท างการบั ญ ชี และการให แนวปฏิ บัติท างการบั ญ ชีกับ ผูใช
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัท ฯ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตนกําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลค ายุติธรรมหรือราคาทุ นตัดจําหน ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงินลักษณะของกระแสเงินสดตามสั ญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลั กการเกี่ยวกั บ
วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุน ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทาง
การเงิน
การนํามาตรฐานกลุมนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯจากรายการดังตอไปนี้
-

การจัดประเภทและวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบีย น
บริษัทวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน และจัดประเภท
เงิน ลงทุ น ดังกลาวเป น สิ น ทรัพ ยท างการเงิน ที่ วัดมู ลค ายุติ ธรรมผานกําไรหรือ ขาดทุ น เบ็ ดเสร็จ โดย
ผูบริหารของบริษัท ฯไดประเมินและพิจารณาแลววา ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวได
สะท อ นมูล คายุติธรรมของเงิน ลงทุ น แลว ดังนั้ น การวัด มูล คายุติธรรมของเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น
ดังกลาวจึงมีผลกระทบตอการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

การรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิตดานเครดิต บริษัทฯรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ
สินทรัพยทางการเงินโดยไมจําเปนตองรอใหเหตุการณที่มีการดอยคาดานเครดิตเกิดขึ้นกอน บริษัทจะใช
วิธีการอยางงายในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้การคา โดย
ผูบริหารของบริษัทฯพิจารณาแลววาการรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิตขางตน จึงไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตอการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุมนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดย ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ มาตรฐานฉบับนี้ไ ดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาและกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหนี้สินสําหรับสัญญา
เชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา
การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใหเชา
ยังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
บริษัทฯนํามาตรฐานตามรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหวางงวดปจจุบัน โดยบริษัท ฯไดเลือกปรับผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนที่
แสดงเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทา
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐาน
กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
3.4 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทัง้ หมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอืน่
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3.5 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงิ นจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประมาณความไม แ น น อนและข อ สมมติ ฐ านที่ สํา คั ญ ในการกํา หนดนโยบายการบั ญ ชี
มีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินและรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
เพื่ อให งบการเงินแสดงมู ลคาที่ แทจริงของสิ นค าคงเหลือ และผลการดําเนิ นงานของบริษัท บริษัท ฯไดมีการ
พิจารณาทบทวนปรับหลักเกณฑ เรื่องนโยบายการดอยคาของสินคาคงเหลือ ใหครอบคลุมสินคาทุกประเภท คือ
สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง โดยพิจารณาดอยคาเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูง
กวามูลคาสินคาที่คาดวาจะไดรับคืน รวมถึงพิจารณาดอยคาสินทรัพยดังกลาว ตามอายุที่คางนานและไมมีการ
เคลื่อนไหว แลวแตกรณี
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษั ทฯพิ จารณาคาเผื่อการดอ ยค าของเงิน ลงทุ น เมื่ อพบวามู ลคายุติ ธรรมของเงิน ลงทุ นดั งกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
คาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารใชประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากหากมีการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนจะตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอยคาหาก
มีขอบงชี้
การดอยคาของสินทรัพย
บริ ษั ท ฯพิ จ ารณาค าเผื่ อ การด อ ยค าของสิ น ทรั พ ย หากมี ข อ บ ง ชี้ วามี ก ารด อ ยค า เมื่ อ พบว ามู ล ค ายุติ ธรรมของ
สินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษั ทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย ซึ่งการ
ประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
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สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
บริษัท ฯรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานระหวางฐานภาษีของสินทรัพ ยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพ ยหรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก
สินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจาํ นวนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใดโดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง
ตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือน ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อัตรามรณะและปจจัยที่เกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตร เปนตน ในการกําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณา
ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจ ในปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะที่
เปดเผยทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเวน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 3.3
4.1 เงินตราตางประเทศ
รายการบั ญ ชี ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น ตั ว เงิ น และเป น เงิ น ตราต า งประเทศ ณ วั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น แปลง
ค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น นั้ น กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการแปลงค า จะบั น ทึ ก ในงบ
กํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงิ นตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
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4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับการขายสินคาและการใหบริการตามปกติของธุรกิจ
บริษัทฯรับรูลูกหนี้การคาเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนทีป่ ราศจากเงื่อนไขในการไดรับชําระ ในกรณี
ที่มีสวนประกอบดานการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญจะรับรูดวยมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯใชวิธีการอยางงาย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลคา
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู
ผลขาดทุนตั้งแตการรับรูรายการลูกหนี้การคา ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การคา
จะถูกจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนดชําระ อัตราความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับประวัติการชําระเงินและ
ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะทอนขอมูลปจจุบันและการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับ
ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอความสามารถของลูกคาในการชําระหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนใชวิ ธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งโสหุยโรงงานดวย
วัตถุ ดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุ น ใชวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลค าสุท ธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนผลิตเมื่อมีการเบิกใช
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนในการ
ผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได
บริษัท ฯบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาสินค าเมื่อสินคามีการเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาตาม
สภาพปจจุบันของสินคาคงเหลือและสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
4.5 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูกับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลคาดังนี้
• รายการที่วัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม (ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผานกําไรหรือขาดทุน) และ
• รายการที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
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บริษัทฯตองจัดประเภทรายการใหมสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจใน
การบริหารสินทรัพยเหลานั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของการวัดมูลคาไดสองประเภท ไดแก การ
วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ซึ่งไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทตองวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัด
มู ล คาด วยมู ล ค ายุติ ธรรมผ านกํ าไรหรือ ขาดทุ น ด วยมู ล ค ายุ ติ ธรรม บวกหรื อ หั ก ด วยต น ทุ น การทํ ารายการซึ่ ง
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ตนทุนการทํารายการ
ของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนนั้นรับรู เปนคาใชจายในกําไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินซึ่งประกอบดวยอนุพันธแฝงจะพิจารณาในภาพรวมวากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพยทาง
การเงินนั้นเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ยหรือไม (Solely Payments of Principal and Interest)
การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยูกับโมเดลทางธุรกิจของบริษัท ฯในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคาตราสารหนี้สามารถทําได 3 วิธี
โดยขึ้นอยูกับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัท
• ราคาทุ น ตั ด จําหน าย - สิ น ทรัพ ยท างการเงิน ต อ งวัด มู ล ค าด วยราคาทุ น ตั ด จํ าหน ายเมื่ อ บริษั ท ฯถื อ ครอง
สินทรัพยทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทางการเงินเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการ
จายเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่กําหนดไว รายไดดอกเบี้ยจากสินทรัพยทาง
การเงินดังกลาวตองคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะ
รับรูโดยตรงในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น พรอมกับกําไรขาดทุนจากอั ตรา
แลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนกําไรหรือขาดทุน
• มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทฯถือครองสินทรัพยทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยทางการเงิน และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทาง
การเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสด ซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนใน
วันที่กําหนดไว การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินทรัพยทางการเงินรับรูผา นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน
รายการขาดทุนจากการดอยคา รายไดดอกเบี้ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของจะรับรูเปน
กําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน กําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรูรายการในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะตองจัดประเภทรายการใหมเขากําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)
อื่น รายไดดอกเบี้ยจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวตองคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง รายการ
ขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน

- 14 -

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
•

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพยทางการเงินที่ไมเขาเงื่อนไขการวัดมูลคาดวยราคาทุน
ตัดจําหนายหรือ FVOCI ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคา FVPL จะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกําไร/(ขาดทุน)อื่น ใน
รอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

เงินปนผลที่ไดรับจากเงินลงทุนจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเปนรายไดอื่นเมื่อบริษัทฯมีสิทธิที่จะ
ไดรับเงินปนผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย FVPL จะรับรูเปนกําไร/(ขาดทุน)อื่นใน
งบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอยคา (และการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา) ของตราสารทุนที่วัด
มูลคาดวย FVOCI จะไมแยกแสดงรายการตางหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลคายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงินและสวนของเจาของ
เครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯเปนผูออกตองจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระ
ผูกพันตามสัญญา
- หากบริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นใหกับกิจการอื่น
โดยไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอย างไมมีกําหนดไดนั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น
จะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน เวนแตวาการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริษัท
เองดวยจํานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทฯไมมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได เครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทตองวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม บริษัท ฯจัดประเภท
รายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย ยกเวนหนี้สินทางการเงินบาง
รายการ
การรับรูรายการและการตัดรายการ
บริษัทฯตองรับรูสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สิน ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อบริษัท ฯเป น
คูสัญญาตามขอกําหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติ
ตองรับรูรายการในวันซื้อขาย ซึ่งเปนวันที่บริษัท ฯตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัด
รายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อบริษัท ฯโอน
สินทรัพยทางการเงิน และเปนการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย
ทางการเงิน
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การดอยคา
บริษัทฯประเมินขอมูลคาดการณอนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวของ
กับตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายและ FVOCI วิธีการประเมินการดอยคาที่เลือกใชขึ้นอยูกับความ
เป น สาระสํ าคั ญ ของความเสี่ ยงด านเครดิ ต บริ ษั ท ฯใช วิธีทั่ วไป (General approach) ในการพิ จารณาค าเผื่ อ ผล
ขาดทุนจากการดอยคา
4.6 เกณฑในการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
บริษัทรวมเปนกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว งบการเงินของบริษัทไดรวม
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจนถึงวันที่
การมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทไดรับปนจากบริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีที่บริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาที่ตีใหมซึ่งถือตามราคาประเมินของผูประเมินอิสระสวนเกินทุนจากการตีราคาดังกลาวได
แสดงไวใน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ภายใตสวนของผูถือหุน
ในการประเมินมูลคาสินทรัพยใหมหากสินทรัพยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นเปนสวนเกินทุน จาก
การตีราคาสินทรัพย โดยสุทธิจากมูลคาที่เคยประเมินและเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุนแลวเสียกอน และหาก เปน
กรณีที่มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการประเมินจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับมูลคาที่ลดลงเฉพาะ จํานวนที่
มากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสิน ทรัพยที่เคยประเมินไวครั้งกอน ในกรณีที่มีการจําหนายสินทรัพย ที่เ คย
ประเมิน มูล คา สวนเกิน ทุน จากการตีร าคาสิน ทรั พ ยที่จําหนา ยจะโอนไปยัง กํา ไรสะสมและสํา หรับ ส ว นเกิ น
ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย ที่ ถื อ เป น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว จะโอนไปยั ง กํา ไรสะสมโดยตรงโดยไมตองผาน
กําไร หรือขาดทุน
อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคาราคาทุนรวมถึงตนทุน
ทางตรงที่เกี่ยวของกับ การไดม าของสิน ทรัพ ย ตน ทุน ของการกอสรางสิน ทรัพ ยที่กิจ การกอสรางเอง รวมถึง
ตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงกระแสเงิน
สดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรนั้นใหถือวา
ลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณและถือเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ สวนประกอบของรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญ
แยกตางหากจากกัน ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเที ยบ
จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในรายการ
รายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งบริษัทฯไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆจัดประเภท
เปนสัญญาเชาทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอ งจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวย
คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคาคาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่
จะหั กจากหนี้ ต ามสั ญ ญา เพื่ อ ทํ าให อั ต ราดอกเบี้ ยเมื่ อเที ยบกับ ยอดหนี้ ที่ ค งเหลื อ อยู ในแต ละงวดมี อั ต ราคงที่
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตน ทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตาม
บัญชีตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือ ขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
คาปรับปรุงที่ดิน
สิทธิการเชาตัดจายเปนคาใชจายตามอายุสัญญาเชา
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4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มี อายุการใหประโยชนจํากัดไดแก ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป
4.9 สัญญาเชา
สัญญาเชา - กรณีบริษัทเปนผูเชา
ณ วันเริ่มตนของสัญญา บริษัทฯประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะ
เปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญาเชานั้นเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุ
สําหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริษัทฯรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล สินทรัพยสิทธิการใชวัด
มูลคาโดยใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ปรับปรุงดวย
การจายชําระใด ๆ ตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ตนทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ
ที่เกิดขึ้น และประมาณการตนทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเชาในการรื้อและการขนยายสินทรัพยอางอิง การบูรณะ
สถานที่ตั้งของสินทรัพยอางอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอางอิงใหอยูในสภาพตามที่กําหนดไว หักดวยสิ่งจูงใจตาม
สัญญาเชาที่ไดรับใด ๆ
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชาที่ยังไมไดจายชําระ ณ วันที่สัญญา
เชาเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากอัตรานั้นสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตรา
นั้นไมสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ บริษัทฯตองใชอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯ
การจายชําระตามสัญญาเชาที่รวมอยูในการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชา ประกอบดวย
• การจายชําระคงที่ รวมถึงการจายชําระคงที่โดยเนื้อหา
• การจายชําระคาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลคาเริ่มแรกใชดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญา
เชาเริ่มมีผล
• จํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
• ราคาใชสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใชสิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกลาว
เปนคาเชาที่คาดวาจะตองจายชําระในระยะการตอสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ
• การจายชําระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทจะยกเลิกสัญญา
เชา
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ในการใชวิธีราคาทุน บริษัทฯตองวัดมูลคาสินทรัพยสิทธิการใชดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม และปรับปรุ งดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม บริษัท ฯจะคิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยสิทธิการใชโดยใชวิธีเสนตรงนับจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของ
สินทรัพยสิทธิการใชหรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน อยางไรก็ ตาม หากสัญญาเชาโอน
ความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงใหแกบริษัท ฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิทธิ
การใชสะทอนวาบริษัทจะใชสิทธิเลือกซื้อ บริษัทฯตองคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใชจากวันที่สัญญาเชาเริ่ม
มีผลจนถึงวันสิ้น สุดอายุ การใชประโยชน ของสิน ทรัพ ยอางอิง อายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิท ธิการใช
พิจารณาโดยใชหลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใชประโยชนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
หนี้สินตามสัญญาเชาตองมีการวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายชําระในอนาคต
ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใชในการกําหนดการจายชําระเหลานั้น
• การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
• บริษัทฯเปลี่ยนแปลงการประเมินการใชสิทธิเลือกซื้อ สิทธิการตอสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญา
เชาเมื่อหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถูกวัดมูลคาใหมเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของการจายชําระตามสัญญาเชา
บริษัทฯตองรับรูจํานวนเงินของการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใช
อยางไรก็ตาม ถามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลว และมีการลดลงเพิ่มเติมจาก
การวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชา บริษัทฯตองรับรูจํานวนคงเหลือของการวัดมูลคาใหมในกําไรหรือขาดทุน
สัญญาเชาระยะสั้น และสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาต่ํา
บริษัท ฯอาจเลือกที่จ ะไมรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น ซึ่งเปน
สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวา หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา บริษัทฯรับรูการจาย
ชําระตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.10 การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทฯไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอมใชงานจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืน
ทุกปในชวงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึน้ ของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับทีเ่ คยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอย คา
ในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษี เงิน ไดเพื่ อ ให ส ะท อ นมู ล ค าที่ อ าจประเมิ น ได ในตลาดป จ จุบั น ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต อ
สินทรัพยสําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่ง ไม
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
4.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
4.12 เงินกูยืม
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทฯคาดวาจะชําระคืนหนี้สินภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ
หรือถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อน
ชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเงินกูยืมนั้นไมเขา
เงื่อนไขดังกลาวขางตน จะจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูเมื่อมีความเปนไปไดที่บริษัท ฯจะ
ใชวงเงินกูบางสวนหรือทั้งหมด โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะถูกตั้งพักไวรอการรับรูเมื่อมีการเบิกใชเงินกู
ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
4.13 ผลประโยชนพนักงาน
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบที่ ไดกําหนดการจายสมทบไว
แลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท ฯ และไดรับการบริหารโดย
ผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานในอัตรารอย
ละ 3 ของเงินเดือน และบริษัทฯจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนนี้ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
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- ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัท ฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัท ฯถือวา
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยบริ ษั ท ฯได ทํ าการประเมิ น ภาระผู ก พั น ดั งกล าวตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ การประมาณการ
หนี้สนิ
4.14 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทฯมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปน
ผลมาจากเหตุการณ ในอดีต และมีความเปนไปได คอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจา ยไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดย
ใช อัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรู เปน
ตนทุนทางการเงิน
4.15 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซื้อหุน (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรูเปนรายการหักจากสวนของทุน
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4.16 รายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว และจะไมรับรูรายได
ถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้น หรือมีความไมแนนอนที่มีนัย สําคัญในการไดรับ
ประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
เงินปนผล
เงินปนผลรับรับรูในกําไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทฯมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
4.17 คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
4.18 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบีย้ จายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ ผาน
ไปและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือ ขาดทุน
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
4.19 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบัน
และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี รับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวม
ธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงานตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของ สินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิด จากผล
แตกตางชั่วคราวตอไปนี้การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปน รายการ
ที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบต อกําไรขาดทุ นทางบั ญ ชีห รือทางภาษี และผลแตกตางที่
เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัท ฯตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีทตี่ องจายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบี้ยทีต่ องชําระ บริษัทเชื่อวา
ไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปจจัยรวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณในอดีตการประเมินนี้ อยูบนพื้นฐานการประมาณ
การและขอสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตขอมูลใหมๆอาจจะทําให
บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได
คางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน
ไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย ยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี ใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
4.20 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
บริษัทฯแสดงกําไรตอ(ขาดทุน)หุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหาร
กํา ไรหรือ ขาดทุน ของผูถือ หุ น สามัญ ของบริษัท ฯ ดวยจํานวนหุ น สามัญ ถัว เฉลี่ย ถวงน้ํา หนัก ที่อ อกจําหนา ย
ระหวางป
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4.21 เครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลคา
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจําหนาย การจัดประเภทดังกลาวจะขึ้นอยูกับโมเดลธุรกิจของบริษัท ฯในการ
จัดการสินทรัพย และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้น
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนหรือผานกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทฯรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
โดยไมจําเปนตองรอใหเหตุการณที่มีการดอยคาดานเครดิตเกิดขึ้นกอน บริษัท ฯพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความ
เสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเปนระดับ และกําหนดวิธีการวัดคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตและการคํานวณ
ดอกเบี้ยที่แทจริงที่แตกตางกันในแตละระดับ โดยมีขอยกเวนสําหรับลูกหนี้การคาหรือสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาที่ไม
มีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ ซึ่งบริษัทฯใชวิธีการอยางงายในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
4.22 ขอมูลจําแนกสวนงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการที่ ไดรับการปนสวน
อยางสมเหตุสมผล ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทฯมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
4.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวา
จะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัท ฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท ฯแตละรายการบริษัท ฯคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.24 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินให
ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนใน
กรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแต
ละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรม
นั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใช วัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบง
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้ นของมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจํา
4.25 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี ในชวงเวลาที่ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับสถานการณดังกลาว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในชวงเวลาระหวางวันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- 25 -

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯเลือกใชมาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังตอไปนี้
-

เลือกที่จะไมตองนําขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัดมูลคาของ
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทใชวิธีการอยางงายในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

-

เลือกที่จะไมนําสถานการณ COVID-19 มาถือเปนขอบงชี้ของการด อยคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีที่เป ดเผยนี้เปน การอธิบ ายผลกระทบที่เกิดจากการที่บ ริ ษัทฯไดนํ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และกลุมมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน และฉบับ
ที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และนโยบายการบัญชีใหมที่นํามาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
ไดอธิบายไวในหมายเหตุฯ ขอ 3.3
บริษัทฯไดนํามาตรฐานทั้งสองฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยใชวิธีรับรูผลกระทบสะสมจาก
การปรั บ ใช ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วเป น รายการปรั บ ปรุ ง กั บ กํ า ไรสะสมต น งวด ( Modified
retrospective) และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหมและรายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหมมาใชเปนครั้งแรกที่มีผลตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เปน
ดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
หนี้สินและสวนของผูถอื หุน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

มาตรฐานการายงาน
ทางการเงินกลุม
เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16

-

-

14,721,846.17

14,721,846.17

-

-

4,594,107.44

4,594,107.44

-

-

10,127,738.73

10,127,738.73
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ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.1 สัญญาเชา
ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใชเปนครั้งแรก บริษัทฯรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับ
สัญญาเชาที่เคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา หนี้สิน
ตามสัญญาเชาดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายชําระตามสัญญาเชาที่ยังไมไดจายชําระ
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของบริษัท ฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มดังกลาวของบริษัท ฯที่นํามา
คํานวณหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยูระหวางรอยละ 4.63
สําหรับสัญญาเชาที่เคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 บริษัทฯรับรูมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาดังกลาวกอนวันนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบัติเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่นํามาปฏิบัติใชครั้งแรก
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน ซึ่งดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่
เหลืออยู สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาโดยใชราคาทุน ซึ่งเปนมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายชําระตาม
สัญ ญาเชา สิน ทรัพยสิทธิการใชจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสิน ทรัพยห รืออายุของสัญ ญาเชา
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของหนี้สินสัญญาเชาหากอัตรานั้นสามารถกําหนดได แตหากอัตรานั้นไมสามารถกําหนดไว บริษัทจะใช
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา (low-value
assets) จะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่เปดเผย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หัก) สัญญาเชาระยะสั้นที่รับรูเ ปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
(หัก) สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
ที่รับรูเ ปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่คอนขางแนที่จะมีการใชสิทธิ
(หัก) สิทธิที่สามารถยกเลิกสัญญาที่คอนขางแนที่จะมีการใชสิทธิ
(หัก) สัญญาพิจารณาเปนสัญญาบริการ
(หัก) ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิ รั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบดวย
หนี้สินสัญญาเชาหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเชาไมหมุนเวียน

25,820,890.00
(9,900,000.00)
(1,199,043.83)
14,721,846.17
14,721,846.17

4,594,107.44
10,127,738.73
14,721,846.17

สินทรัพยสิทธิการใชแบงตามประเภทสินทรัพย ไดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
9,022,385.09
5,699,461.08
14,721,846.17

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพยสิทธิการใช
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.2 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลคา และมูลคาของสินทรัพยทางการเงินตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลคาตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงไดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลคายุติธรรม
มูลคาตาม ผานกําไรหรือ มูลคายุติธรรม
หลักการบัญชี
ขาดทุน
ราคาทุน
ผานกําไรหรือ
เดิม
เบ็ดเสร็จ
ตัดจําหนาย
รวม
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
4,915,802.63
4,915,802.63 4,915,802.63
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น 50,432,468.15
50,432,468.15 50,432,468.15
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน - สุทธิ
11,025,000.00
- 11,025,000.00 11,025,000.00
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
1,057,000.00
- 1,057,000.00
- 1,057,000.00
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
2,837,610.87
2,837,610.87 2,837,610.87
70,267,881.65
- 1,057,000.00 69,210,881.65 70,267,881.65
รวมสินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไมไดกําหนดใหหนี้สินทางการเงินใดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
เงินสด
เงินฝากประเภทออมทรัพย
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

118,770.47
17,122,739.69

230,333.22
4,303,104.95

35,643.69

382,364.46

17,277,153.85

4,915,802.63

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7.

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ประกอบดวย
บาท

หลักทรัพยเพื่อคา (มูลคายุติธรรม)

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563
900,000.01

31 ธันวาคม 2562
1,057,000.01
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หลักทรัพยเพื่อคา - ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

5,418,856.64

5,418,856.64

หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน

(4,518,856.63)
900,000.01

หลักทรัพยเพื่อคา - ราคายุติธรรม
ในระหวางปเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
บาท
2563
ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดซื้อหลักทรัพย
ยอดขายหลักทรัพย (ราคาทุน)
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2562

1,057,000.01
(157,000.00)

943,000.01
114,000.00

900,000.01

1,057,000.01

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
8.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
- เงินจายลวงหนา
- เงินทดรองจาย
- อื่นๆ

9,647,273.11

41,644,319.16

722,173.71
3,145,197.99
3,771,473.22

1,026,181.81
3,466,173.56
4,295,793.62

รวมลูกหนี้อื่น

7,638,844.92

8,788,148.99

17,286,118.03

50,432,468.15

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษัทมีลูกหนี้การคาที่แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

หนี้ที่ยงั ไมถึงกําหนดชําระ
หนี้คางชําระระหวาง 1 - 3 เดือน
หนี้คางชําระระหวาง 3 - 6 เดือน

9,424,550.90
222,722.21
-

37,157,525.19
4,486,653.93
140.04

รวม

9,647,273.11

41,644,319.16
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
9.

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ประกอบดวย
บาท

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบหอและอื่นๆ
รวม
หัก: คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
37,517,233.68
2,740,546.15
31,626,321.83
4,637,052.85

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
15,164,362.73
2,117,897.84
31,269,875.16
4,281,925.63

76,521,154.51
(3,430,025.07)
73,091,129.44

52,834,061.36
(4,413,056.04)
48,421,005.32

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคามีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้
บาท

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ยอดยกไป
10.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
4,413,056.04

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
925,854.57

(983,030.97)
3,430,025.07

3,487,201.47
4,413,056.04

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
ประกอบดวย
รอยละ
บาท
อัตราการลงทุน
ราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษทั วินวูดชิพส จํากัด
หัก: คาเผื่อการดอยคา

20.00

20.00

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
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2,100,000.00
(2,100,000.00)
-

2,100,000.00
(1,960,860.23)
139,139.77

11.

69,717,110.00
69,717,110.00
69,717,110.00
-

30,492,890.00
30,492,890.00
30,492,890.00

-

-

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

สวนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน

(12,572,518.06)

(12,222,651.46)
(174,933.30)
(12,397,584.76)
(174,933.30)
-

14,086,935.31
14,086,935.31
14,086,935.31

คาปรับปรุงที่ดิน
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(74,005,707.66)

(69,616,793.30)
(2,395,582.41)
235,874.56
(71,776,501.15)
(2,229,206.51)
-

89,794,708.30
1,284,934.00
(284,000.00)
90,795,642.30
88,000.00
90,883,642.30

อาคารและสวน
ปรับปรุง

บาท

(509,567,272.40)

(487,475,784.42)
(13,287,470.36)
2,165,085.82
(498,598,168.96)
(11,110,616.35)
141,512.91

545,552,401.33
4,840,320.50
(2,171,475.51)
4,990,738.93
553,211,985.25
2,335,851.95
(143,685.98)
1,429,859.64
556,834,010.86

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(30,705,839.12)

(28,589,848.68)
(1,354,735.28)
(29,944,583.96)
(761,255.16)
-

29,938,309.90
469,000.00
30,407,309.90
308,000.00
30,715,309.90

บอบําบัดน้ําเสีย

(12,698,339.10)

(11,357,837.23)
(2,036,851.52)
2,305,746.87
(11,088,941.88)
(2,370,863.40)
761,466.18

16,371,755.85
6,553,528.97
(3,460,560.75)
19,464,724.07
834,000.00
(1,299,300.00)
18,999,424.07

ยานพาหนะ

(63,011,523.15)

(62,064,863.11)
(1,812,251.01)
907,899.77
(62,969,214.35)
(1,072,522.99)
1,030,214.19

64,765,512.22
842,873.26
(931,279.54)
452,500.00
65,129,605.94
564,758.22
(1,105,552.19)
64,588,811.97

เครื่องตกแตง
อุปกรณติดตั้ง

-

-

210,240.00
5,301,698.93
(5,443,238.93)
68,700.00
4,662,359.62
(4,662,359.62)
68,700.00

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

(702,561,199.48)

(671,327,778.20)
(21,061,823.88)
5,614,607.02
(686,774,995.06)
(17,719,397.71)
1,933,193.28

860,929,862.91
19,292,355.66
(6,847,315.80)
873,374,902.77
8,792,969.79
(2,548,538.17)
(3,232,499.98)
876,386,834.41

รวม

30,492,890.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

69,717,110.00

69,717,110.00

สวนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน

1,514,417.25

1,689,350.55

คาปรับปรุงที่ดิน

16,877,934.64

19,019,141.15

อาคารและสวน
ปรับปรุง

47,266,738.46

54,613,816.29

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

บาท

9,470.78

462,725.94

บอบําบัดน้ําเสีย

6,301,084.97

8,375,782.19

ยานพาหนะ

1,577,288.82

2,160,391.59

เครื่องตกแตง
อุปกรณติดตั้ง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ราคาทุนจํานวน 100.21 ลานบาท ไดนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นบริษัทอื่น (หมายเหตุ 17)

68,700.00

68,700.00

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีทรัพยสินที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวน 628.91 ลานบาท และ 610.58 ลานบาท ตามลําดับ

30,492,890.00

ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชี

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

173,825,634.92

186,599,907.71

รวม

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
12.

สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
รายการเคลือ่ นไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิ รั้งแรก (หมายเหตุ 5)
บวก : เพิ่มขึ้นระหวางป
หัก : คาเสื่อมราคาสําหรับป
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
14,721,846.17
(4,860,210.71)
9,861,635.46

สินทรัพยสิทธิการใชแบงตามประเภทสินทรัพย ไดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
6,766,788.82
3,094,846.64
9,861,635.46

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพยสิทธิการใช
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
13.

สินทรัพยไมมีตัวตนอืน่ - สุทธิ
ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น

10,953,238.69
45,000.00

10,643,238.69
310,000.00

ยอดยกไป

10,998,238.69

10,953,238.69

คาตัดจําหนายสะสม
ยอดยกมา
คาตัดจําหนายสําหรับป

(6,535,936.96)
(243,603.70)

(6,263,705.47)
(272,231.49)

ยอดยกไป

(6,779,540.66)

(6,535,936.96)

4,218,698.03

4,417,301.73

คาเผื่อการดอยคา
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น

(2,844,232.44)
-

(2,844,232.44)
-

ยอดยกไป

(2,844,232.44)

(2,844,232.44)

1,374,465.59

1,573,069.29

ยอดคงเหลือ

ราคาตามบัญชี
14.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

สิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
14.1 เมื่อ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ 2553 บริษัท ฯไดทํา สัญ ญาโอนสิท ธิเ รีย กรอ ง เพื่อ ใหไ ดสิท ธิใ นการพัฒ นาลงทุน
เพื่อเกษตรกรรม (ปลูกสวนยางพารา) และเพื่อมีสิทธิไดรั บโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสัดสวน 50% ของจํานวน
ที่ดิน โครงการในป 2556 ตอ จากบริษ ัท ที่เ กี่ย วขอ งกัน แหง หนึ ่ง ที่ไ ด รว มลงทุน กับ บริษ ัท อื ่น แหง หนึ ่ง
(“บริษัท อื่น”) ตามสัญญารวมลงทุนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 โดยบริษัทฯจายชําระคาโอนสิทธิ เปนจํานวน 20
ลานบาท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553 ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน และตองจายชําระผลตอบแทนรวมกับบริษัท
อื่นในสัดสว น 50 : 50 ใหกับ สถาบัน การเงิน แหงหนึ่งตามสัญญากิจการรวมทําเพื่อ เกษตรกรรมเมื่อ วั นที่ 7
ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงิน 6.11 ลานบาท ซึ่งมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายชําระดังกลาวนี้เปนจํานวน
เงิน 5.77 ลานบาท รวมเปนเงินที่จะตองชําระทั้ งสิ้นตามมูลคาปจจุบั นเปนเงิน 25.77 ลานบาทพรอมจายชําระ
ดอกเบี้ยใน อัตรารอยละ 5 ตอปสําหรับจํานวนผลตอบแทนเงินคงเหลือทั้งนี้บริษทั ฯไดบันทึกในบัญชีคาสิทธิการ
ใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จํ านวน 22.75 ล านบาท ตามราคายุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น ที่ ป ระเมิ น โดยผู ป ระเมิ น อิ ส ระ The
Valuation & Consultants CompanyLimited
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และปนสวนใหกับตนยางพาราที่อยูบนที่ดินที่ไดรับสิทธิในบัญชีตนทุนการพัฒนาสวน
ยางตามมูลคาปจจุบันเปนจํานวนเงิน 3.02 ลานบาท
14.2 ในการรับ โอนสิท ธิเ รีย กรอ งตอ จากบริษัท ที่เกี่ย วขอ งกัน บริษัท ฯจะตอ งปฏิบัติต ามสัญ ญารว มลงทุน เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2548 ที่ทํารวมกับบริษัทอื่น ดังนี้
14.2.1 บริษัทฯ ตกลงเปนผูลงทุนออกคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ
14.2.2 ภายหลังจากการลงทุนจนยางพาราหรือพืชชนิดอื่ นใหผลผลิตที่จะสามารถจําหนายได ทั้งสองฝายตกลง
แบงปนผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตดังนี้
- รายไดจากผลผลิตครึ่งหนึ่งและตนยางพาราบนที่ดินบางสวนตามที่ระบุในสัญญาเปนของบริษัทฯ
- รายไดจากผลผลิตที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ภายหลังหักคาใชจายดูแลจัดการและภาษีมูลคาเพิ่มในแตละป
ใหแบงฝายละครึ่ง
14.2.3 ในการรับโอนสิทธิเรียกรองตอจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนเมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2548 ที่ทํารวมกับบริษัทอื่น ดังนี้
บาท
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีจ่ ายตองวด
สวนของบริษัทฯ
สวนของบริษัทอืน่
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
7,210,000.00
3,605,000.00
3,605,000.00
กรกฎาคม 2556
12,210,000.00
6,105,000.00
6,105,000.00
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทอื่นดังกลาวขางตน ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดั งกลาวจากสถาบัน
การเงินแลว และตอมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 บริษัทและบริษัทอื่นดังกลาวไดทําบันทึกยืนยันการถือ
กรรมสิทธิ์สวมในที่ดินดังกลาวในสัดสวน 50% ตามที่บริษัทไดรับโอนสิทธิเรียกรอง
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
15.

ตนทุนการพัฒนาสวนยาง - สุทธิ
ประกอบดวย
บาท

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
หัก: คาเผื่อการดอยคา
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
916,894.38
391,696.04

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
847,427.23
2,093,306.01

(367,487.77)
941,102.65

(2,023,838.86)
916,894.38

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใหไดสิทธิในการพัฒนาลงทุนเพื่อ เกษตรกรรม
(ปลูกสวนยางพารา) และเพื่อมีสิทธิ์ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสัดสวน 50% ของจํานวนที่ดินโครงการในป 2556
ตอจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ตามหมายเหตุขอ 14.2.3) ทั้งนี้ในการรับโอนสิทธิ เรียกรองจากบริษัทที่เกี่ยวของ
กันไดมีตนยางพาราที่อยูบนที่ดินที่ไดรับสิทธิติดมาดวย
16.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย
บาท

เจาหนี้การคา
เงินรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
156,049,103.27
50,459,668.62
12,528,234.55

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
79,968,921.51
45,630,908.63
11,564,245.26

3,182,223.14
222,219,229.58

1,145,684.87
138,309,760.27

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17.

เงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษัทอืน่
ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท เครดิตฟองซิเอร แคปปตอล ลิงค จํากัด
รวมเงินกูยืมระยะสัน้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

30,000,000.00
30,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยมื ระยะสั้นจากบริษัทอืน่ มีดังนี้
บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินกูยืมระยะสั้น
บริษทั เครดิตฟองซิเอร แคปปตอล ลิงค จํากัด
รวม

30,000,000.00

-

-

30,000,000.00

30,000,000.00

-

-

30,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีเงินกูยืมจากบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไวในหนาตั๋ว ค้ําประกันดวยที่ดินและสิ่งปลู กสรางของบริษัท ฯบางสวน (หมายเหตุ 11)
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
18.

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ ามแผนฟนฟูกิจการ
รวม
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ ามแผนฟนฟูกิจการ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
-

-

127,538,868.23
127,538,868.23

127,538,868.23
127,538,868.23
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
18.1 เจาหนี้การปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
18.1.1 เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตามหมายเหตุขอ 27)
เจาหนี้มีหลักประกัน
เจาหนี้ที่ไมมีหลักประกัน
เจาหนี้หุนกู
เจาหนี้หุนกูแปลงสภาพ
เจาหนี้ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก: สวนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
รวมเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

16,251,733.79
10,167,158.53
43,676,159.13
14,305,227.44
35,305,824.00

16,251,733.79
10,167,158.53
43,676,159.13
14,305,227.44
35,305,824.00

119,706,102.89

119,706,102.89

(119,706,102.89)

(119,706,102.89)

-

-

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
18.1.2 เงินกูยืมจากบริษัทและบุคคลอื่น
เจาหนี้มีหลักประกัน
เจาหนี้หุนกู
เจาหนี้หุนกูแปลงสภาพ

4,891,651.84
2,185,036.84
756,076.66

4,891,651.84
2,185,036.84
756,076.66

7,832,765.34

7,832,765.34

(7,832,765.34)

(7,832,765.34)

รวมเงินกูยืมจากบริษัทและบุคคลอื่น

-

-

รวมเจาหนีจ้ ากการปรับโครงสรางหนี้ตาม
แผนฟนฟูกิจการ

-

-

รวม
หัก: สวนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

19.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

หนี้สินตามสัญญาเชา
ประกอบดวย
บาท

เจาหนี้ตามสัญญาเชา
รวม
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชา
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
7,422,305.21
7,422,305.21

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
3,268,424.01
3,268,424.01

5,973,157.79
5,973,157.79

1,490,473.98
1,490,473.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีการทําสัญญาเชาซื้อรถยนต 4 คัน และ 6 คัน ตามลําดับกับบริษัทเอกชน 3
แหงและ 4 แหง ตามลําดับ โดยบริษัทจะตองจายคาเชาซื้อ เปนรายเดือน รวมเดือนละ 156,662.00 บาท และ 177,267.00
บาท ตามลําดับ
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
20.

ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัยรายหนึ่งใหทําการประเมินภาระหนี้สินที่ตองจายสําหรับผลประโยชนของ
พนักงาน โดยใชวิธีการ Projected unit credit โดยบริษัทฯไดตั้งสํารองผลประโยชนของพนักงานตามการประเมินของ
นักคณิตศาสตรประกันภัยรายใหม ดังนี้
บาท
2563
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
ผลประโยชนพนักงานที่จายระหวางป
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

38,389,425.00
3,223,622.00
(314,562.00)
41,298,485.00

27,129,066.00
3,298,422.00
7,961,937.00
38,389,425.00

41,298,485.00

38,389,425.00

คาใชจายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดังนี้
บาท
2563

2562

จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน

2,256,218.00
967,404.00

2,414,134.00
884,288.00

จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

3,223,622.00

3,298,422.00
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (รอยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (รอยละ)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ)
อายุครบเกษียณ (ป)
อัตรามรณะ

2563

2562

2.25
3.00
0 - 28
65
TMO2017

2.25
3.00
0 - 28
65
TMO2017

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติฐ านหลัก ในการตามหลักคณิต ศาสตรป ระกัน ภัย ซึ่ง มีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้น
(ลดลง) ตอภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
บาท
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
2563
2562
กรณีอัตราเพิ่มขึ้น กรณีอัตราลดลง กรณีอัตราเพิ่มขึ้น กรณีอัตราลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 1)
(1,550,250.00)
1,777,838.00
(1,430,833.00)
1,646,258.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (รอยละ 1)
2,596,851.00
(2,331,634.00)
2,009,617.00
(1,796,394.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ 5)
(1,665,627.00)
1,101,505.00
(1,538,553.00)
1,038,052.00
การวิเคราะหการครบกําหนดของจํานวนเงินผลประโยชนที่ตองจายในอนาคตกอนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป ไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป

41,298,485.00
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
38,389,425.00

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21.

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบริหารของบริษัทฯไดประเมินโมเดลธุรกิจที่ใชจัดการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของ
บริษัทฯ และจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
ผานกําไร
ขาดทุน
ผานกําไร
ราคาทุนตัด
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จําหนาย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
17,277,153.85
17,277,153.85
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
17,286,118.03
17,286,118.03
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
900,000.01
900,000.01
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
2,794,801.46
2,794,801.46
รวมสินทรัพยทางการเงิน
900,000.01
37,358,073.34
38,258,073.35
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหนี้สินทางการเงิน

-
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-

222,219,229.58
30,000,000.00
127,538,868.23
13,395,463.00
393,153,560.81

222,219,229.58
30,000,000.00
127,538,868.23
13,395,463.00
393,153,560.81

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
22.

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(21,467,978.67)
(21,467,978.67)

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ

17,225,344.24
(21,476,822.88)
4,251,478.64

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยไมมีตวั ตน
คาเผื่อการดอยคาตนทุนพัฒนาสวนยาง
สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาสะสม
- สวนขยายระยะเวลาอาคาร
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

(7,533,400.88)
(13,943,422.00)

รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(21,476,822.88)

บาท
บันทึกเปน(รายจาย) / รายไดใน
กําไร
กําไรขาดทุน สวนของ
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน่
ผูถือหุนอื่น

872,371.33
(872,371.33)
882,611.20
(882,611.20)
568,846.49
(568,846.49)
3,943,573.90 (3,943,573.90)
7,677,885.00 (7,677,885.00)
3,280,056.32 (3,280,056.32)
17,225,344.24 (17,225,344.24)

-

-

8,844.21
-

-

- (7,524,556.67)
- (13,943,422.00)

8,844.21

-

- (21,467,978.67)

(17,216,500.03)

รวมรายได (คาใชจาย)
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

-

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่มิไดรับรูใ นงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยไมมีตวั ตน
คาเผื่อการดอยคาตนทุนพัฒนาสวนยาง
สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

903,771.33
686,005.01
568,846.49
4,017,071.45
8,259,697.00
26,536,877.44
40,972,268.72

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

872,371.33
882,611.20
568,846.49
3,943,573.90
7,677,885.00
10,525,131.04
24,470,418.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราว ที่ใชหักภาษี จํานวน 40.97 ลานบาท และ 24.47 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทพิจารณา
แลวเห็นวายังมีความไมแนนอนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากรายการดังกลาวและ
หรือวาอาจไมไดใชเปนรายการหักทางภาษีในอนาคต
23.

รายไดอื่น
รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวย
บาท
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร
กําไรจากการขายและปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดจากการขายของเสีย
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวม
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2563

2562

147,953.82
5,334,467.73
2,482,020.16
1,442,243.83
3,973,044.17

1,060,639.63
114,000.00
3,195,390.61
2,094,373.17
1,678,666.78
4,624,902.81

13,379,729.71

12,767,973.00

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
24.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก
บาท
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
ตนทุนในการจัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

25.

2563
108,393,969.93
22,823,212.12
661,764,153.07
22,975,519.26
18,148,390.11
367,487.77
139,139.77

2562
121,323,828.07
21,334,055.42
592,206,514.86
(2,614,448.72)
18,487,816.38
2,023,838.86
180,281.60

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้
บาท
2563
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562
-

-

(17,216,500.03)
(17,216,500.03)

2,377,467.67
2,377,467.67

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
บาท
อัตราภาษี (รอยละ)
20.00

(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายบวกกลับทางภาษี
รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้นทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม
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2563
(106,015,738.65)
(21,203,147.73)
9,664,819.56
(1,314,436.24)
12,852,764.41
-

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
26.

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้ พื้นฐาน
(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณจาก(ขาดทุน)สําหรับ ปที่เปนสว น
ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวในแตละป โดยแสดงการคํานวณดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(ขาดทุน)ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท
(ขาดทุน)สําหรับป(บาท)
จํานวนหุน ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

27.

2562

(123,232,238.68)

(65,339,310.26)

76,076,213.00
(1.62)

76,076,213.00
(0.86)

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีรายการทางบัญชีจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดกับ บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
สวนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวบริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการ มีผูถือหุนและ/
หรือกรรมการกลุมเดียวกันหรือเคยเปนบริษัทยอยรายการที่มีขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดกําหนดขึ้นโดยใช
ราคาตลาดหรือราคาที่ไดตกลงรวมกันหากไมมีราคาตลาดรองรับ
27.1 ลักษณะความสัมพันธ
บุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัท วินวูดชิพส จํากัด
บริษัท ทาจีน จํากัด

คุณอภิรักษ จูตระกูล

ลักษณะธุรกิจ
โรงสับไม
ใหเชาสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน,บริหาร
จัดทําและบริหารแผนฟนฟู
ประกอบกิจการศูนยการคา
ใหบริการสาธารณูปโภค
-

คุณจํานงค พุทธิมา
คุณเกียรติ กลิ่นจันทร

-

บริษัท ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด
บริษัท ตลาดกามปู จํากัด
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ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทรวม
เคยเปนบริษทั ยอยในอดีต/
ปจจุบนั เปนผูถือหุนบริษทั ฯ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนและกรรมการ
บริษทั ฯ
กรรมการบริษัทฯ
ผูถือหุน

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
27.2 นโยบายการกําหนดราคา
หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน
1. รายไดดอกเบี้ย บริษัทฯใหกูยืมแกบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงไดกับตนทุน
การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวหรือราคาตลาด ประมาณรอยละ 2 ตอป
2. คาตอบแทนที่ปรึกษาแผนฟนฟูกิจการ คิดอัตราคาบริการ อัตราเดือนละ 1.1 ลานบาท ตั้งแตมีนาคม 2562 เปน
ตนไป
27.3 รายการสินทรัพยและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษทั รวม
บริษทั วินวูดชิพส จํากัด
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
สุทธิ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษทั ทาจีน จํากัด
บริษทั ตลาดกามปู จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
สุทธิ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

1,852,300.00
(1,852,300.00)
-

1,852,300.00
(1,852,300.00)
-

1,089,699,571.04
1,089,699,571.04
(1,089,699,571.04)
-

1,089,199,571.04
1,450,000.00
1,090,649,571.04
(1,079,624,571.04)
11,025,000.00
11,025,000.00

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษทั รวม
บริษทั วินวูดชิพส จํากัด
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

293,501.81
(293,501.81)

256,455.81
(256,455.81)

-

-

69,012,542.59
-

67,669,798.15
451,892.60

69,012,542.59
(69,012,542.59)

68,121,690.75
(68,121,690.75)

สุทธิ

-

-

รวมดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

-

11,025,000.00

สุทธิ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษทั ทาจีน จํากัด
บริษทั ตลาดกามปู จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บริษทั รวม
บริษทั วินวูดชิพส จํากัด
บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษทั ทาจีน จํากัด
บริษทั ตลาดกามปู จํากัด
รวม
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(ลดลง)

1,852,300.00

-

1,089,199,571.04
1,450,000.00
1,090,649,571.04

500,000.00
500,000.00

- 1,089,699,571.04
(1,450,000.00)
(1,450,000.00) 1,089,699,571.04

500,000.00

(1,450,000.00) 1,091,551,871.04

1,092,501,871.04
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-

1,852,300.00

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 แหง เปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิดเมื่อทวงถาม และไมมีหลักประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริษั ท ที่เกี่ยวของกันแห งหนึ่ งซึ่งเป น ลูกหนี้ เงินให กูยืมระยะสั้ น จํานวน
1,089.70 ลานบาท และ1,089.20 ลานบาท ตามลําดับ บริษทั ฯ ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว และบริษัทที่
เกี่ยวของดังกลาวเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสรางหนี้และฟนฟูกิจการของบริษั ทฯ จํานวน
100.54 ลานบาท และ จํานวน 100.54 ลานบาทตามลําดับ โดยจะทําการหักหนี้ระหวางกันเมื่อบริษัทฯ จายชําระหนี้
ใหบริษัทที่เกี่ยวของกันตามกําหนดในแผนฟนฟูกิจการ
บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
เจาหนี้จากการปรับโครงสรางหนีต้ ามแผนฟน ฟูกิจการ
บริษทั ทาจีน จํากัด
คุณเกียรติ กลิ่นจันทร
คุณจํานงค เปยงใจ
คุณปยฉัตร บุรนิ ทรวัฒนา
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

100,545,110.52
11,016,226.76
3,178,569.41
4,966,196.20
119,706,102.89

100,545,110.52
11,016,226.76
3,178,569.41
4,966,196.20
119,706,102.89

27.4 รายการรายไดและคาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ในงบการเงินมีดังตอไปนี้
บาท
2563

2562

คาเชายานพาหนะ
บริษทั ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด

300,000.00

300,000.00

รวม

300,000.00

300,000.00

คาที่ปรึกษาแผนฟนฟูกิจการ
บริษทั ฟลาเท็กซ แพลนเนอร จํากัด
รวม

13,200,000.00
13,200,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาว

25,285,908.81
884,923.00

28,323,636.91
1,199,774.00

รวม

26,170,831.81

29,523,410.91
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
28.

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในการผลิตและจําหนายสินคาเสนดายยางยืด และน้ํายางขนและดําเนินธุรกิจ การคาทั้งในประเทศ
และตางประเทศโดยจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรและตามการขายสินคาไดดังนี้

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพยถาวร
สินทรัพยแยกตามสวนงาน

จําหนายใน
ประเทศ
2,129,140.00
(2,122,178.19)
6,961.81
2,482,020.16
2,488,981.97
(50,082.03)
(270,616.00)
(320,698.03)

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จําหนาย
ตางประเทศ
รวม
อื่น ๆ
769,414,334.59 771,543,474.59
(766,898,521.22) (769,020,699.41)
2,515,813.37
2,522,775.18
5,334,467.73
7,816,487.89 5,563,241.82
7,850,281.10
10,339,263.07 5,563,241.82
(18,098,308.08) (18,148,390.11)
(97,793,396.43) (98,064,012.43)
(115,891,794.51) (116,212,402.54)
-

ยอดรวม
771,543,474.59
(769,020,699.41)
2,522,775.18
13,379,729.71
15,902,504.89
(18,148,390.11)
(98,064,012.43)
(116,212,402.54)

2,168,283.94 (108,041,423.41) (105,873,139.47) 5,563,241.82 (100,309,897.65)
- (5,705,841.00) (5,705,841.00)
2,168,283.94 (108,041,423.41) (105,873,139.47) (142,599.18) (106,015,738.65)
- (17,216,500.03) (17,216,500.03)
2,168,283.94 (108,041,423.41) (105,873,139.47) (17,359,099.21 (123,232,238.68)
173,825,634.92
149,221,861.60
323,047,496.52

สินทรัพยรวม
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพยถาวร
สินทรัพยแยกตามสวนงาน

จําหนายใน
ประเทศ
5,138,174.94
(4,803,216.32)
334,958.62
2,094,373.17
2,429,331.79
(120,355.85)
(714,297.87)
(834,653.72)
1,594,678.07
1,594,678.07
1,594,678.07

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จําหนาย
ตางประเทศ
รวม
อื่น ๆ
784,134,938.77 789,273,113.71
(733,017,030.16) (737,820,246.48)
51,117,908.61 51,452,867.23
2,094,373.17 10,673,599.83
51,117,908.61 53,547,240.40 10,673,599.83
(18,367,460.53) (18,487,816.38)
(109,008,728.38) (109,723,026.25)
(127,376,188.91) (128,210,842.63)
-

ยอดรวม
789,273,113.71
(737,820,246.48)
51,452,867.23
12,767,973.00
64,220,840.23
(18,487,816.38)
(109,723,026.25)
(128,210,842.63)

(76,258,280.30) (74,663,602.23) 10,673,599.83 (63,990,002.40)
- (3,726,775.53) (3,726,775.53)
(76,258,280.30) (74,663,602.23) 6,946,824.30 (67,716,777.93)
- 2,377,467.67
2,377,467.67
(76,258,280.30) (74,663,602.23) 9,324,291.97 (65,339,310.26)
186,599,907.71
147,008,233.14
333,608,140.85

สินทรัพยรวม
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
29.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 บริษัทฯไดออกจากแผนฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 แตเนื่องจากการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ
ยังตองปฏิบัติตอไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้โดยครบถวนและเนื่ องจากบริษัทฯไมมีบุคลากรที่จะ
ดําเนิน การดา นดัง กลา ว ดัง นั ้น บริษ ัท ฯจึง ไดวาจา งบริษ ัท ฟล าเท็ก ซ แพลนเนอร จํา กัด เปน ที ่ป รึก ษาและ
ดําเนินงานอันเกี่ยวของกับแผนฟนฟูกิจการตอไป โดยไดรับคาตอบแทนอัตราเดือนละ 1.10 ลานบาท
29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหแกหนวย
ราชการแหงหนึ่ง ดังรายการขางลางนี้ โดยบริษัทฯ ไดนําสมุดเงินฝากประจําและออมทรัพย จํานวน 2.30 ลาน
บาท ( 2562 : จํานวน 2.22 ลานบาท ) ในงบการเงินวางเปนประกัน
บาท
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ค้ําประกันการใชไฟฟา
1,746,000.00
1,746,000.00
รวม
1,746,000.00
1,746,000.00
29.3 บริษัทฯไดทําสัญญาบริการกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยในอัตราคาบริการ
เดือนละ 275 บาทตอตารางเมตร(พื้นที่เชา 750 ตารางเมตร) มีกําหนดระยะเวลา 1 ปโดยเริ่มสัญญาบริการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราคาบริการเดือนละ 290 บาทตอตารางเมตร(พื้นที่เชา 750
ตารางเมตร) มีกําหนดระยะเวลา 2 ปโดยเริ่มสัญญาบริการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการระยะยาวดังกลาวขางตน ดังนี้
จํานวนเงิน (บาท)
5,675,000.00
5,220,000.00
10,895,000.00

ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป
รวม
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
30.

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
30.2 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิด ความ
เสียหายแกบริษัทฯ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อซึ่งเกิดจากลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้การคา ของบริษัทฯ
สวนใหญเปนลูกคาตางประเทศและลูกคาในประเทศรายใหญที่มีชื่อเสียง
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงิน
ตางประเทศ บริษัทฯไมมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีลูกหนี้การคาตางประเทศซึ่งไมไดทําสัญญา ปองกันความเสี่ยงดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
สกุลเงิน
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การคา
USD
324,006.90
1,390,017.11
30.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนิ น งานและกระแสเงิน สดของบริษั ท ความเสี่ ยงของบริษั ท เกี่ยวกั บ การเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ยซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวของกัน เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค้ําประกัน และเงินกูยืมจากบริษัทอื่นและจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด อยางไรก็
ดีบริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใดๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ป

มากกวา 1 มากกวา
ถึง 5 ป
5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ไมมี

อัตรา

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

17,122.74

154.41

17,277.15

0.25

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

17,286.12

17,286.12

-

2,301.70

-

-

493.10

900.00
-

2,301.70

-

-

17,615.84

18,340.53

-

-

-

- 222,219.23 222,219.23

30,000.00

-

-

-

5,973.16 7,422.30

-

- 127,538.87 127,538.87
- 13,395.46

35,973.16 7,422.30

-

- 349,758.10 393,153.56

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

900.00
2,794.80 0.375 - 0.50
38,258.07

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
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-

-

30,000.00 11.25 - 12.00
-

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ป

มากกวา 1 มากกวา
ถึง 5 ป
5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ไมมี

อัตรา

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

4,303.10

612.70

4,915.80 0.500 - 0.625

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

50,432.47

11,025.00

-

-

-

-

2,273.49

-

-

564.12

1,057.00
-

1,057.00
2,837.61

13,298.49

-

-

4,867.22

52,102.17

70,267.88

-

-

-

- 138,309.76 138,309.76

30,000.00

-

-

-

1,490.47 3,268.43

-

- 127,538.87 127,538.87
4,758.90

31,490.47 3,268.43

-

- 265,848.63 300,607.53

50,432.47

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

11,025.00 2.00 - 15.00
0.90 - 1.50

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
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-

-

30,000.00 5.50 - 12.00
-

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
30.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
31.

การกําหนดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
และไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยที่เปนตราสารทุนเพื่อคาพิจารณาโดยอางอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกไวในบัญชีเนื่องจากสวนใหญของเครื่องมือทาง
การเงินเหลานี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนมีมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมดังตอไปนี้
พันบาท
ระดับ 1
2563

ระดับ 2
2562

2563

ระดับ 3
2562

2563

รวม
2562

2563

2562

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

32.

-

-

900.00

1,057.00

-

-

900.00

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ
การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน (3.43) : 1

33.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

- 59 -

1,057.00

