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สารสนเทศของบริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เร่ือง การซื้อหุ้นสามญัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

ซ่ึงเป็นการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละเป็นการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั   

1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ซ่ึงสินทรพัย ์ 

 โปรดดูรายละเอียดของสารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัและประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไป ในเอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศฉบบันี้  

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในขอ้มลูทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศนี้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดต้รวจสอบ
ขอ้มูลทีเ่สนอต่อผูถ้อืหุน้ดว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มขีอ้ความ 

อนัเป็นเท็จ ไม่มกีารละเว้นขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งจ าเป็นต้องม ีหรอืต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มขีอ้ความที่ท าให้
บุคคลอื่นส าคญัผดิในสาระส าคญั 

3. คุณสมบติัของผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการท า
ธรุกรรมของบริษทัฯ  

3.1 ผู้ประเมินราคาทรพัยสิ์น 

3.1.1 การประเมินราคาหุ้น PSE 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ากัด เป็นผู้ประเมินราคาหุ้น PSE และได้แต่งตัง้ บริษัท  
ที่ปรกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั เป็นผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิในส่วนของทีด่นิ สิง่ปลูกสร้าง และเครื่องจกัรอุปกรณ์ของ PSE 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ซื้อหุน้ PSE 

3.1.2 การประเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีจะท าการซื้อของ PS ANV และ STA 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิในส่วนของทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้งที่
บรษิทัฯ จะท าการซื้อจาก PS ANV และ STA เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ซื้อทรพัย์สนิส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรม
ของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทัง้สองบริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ และ 

ผู้ประเมินราคาทรพัย์สินยนิยอมให้เผยแพร่รายงานการประเมนิราคาทรพัย์สิน โดยมีราคาการประเมนิทรพัย์สินแต่ละ
รายการดงันี้ 

รายการทรพัยสิ์น วนัท่ีท าการประเมิน ราคาประเมิน (ล้านบาท) 
มลูค่ากจิการของ PSE 4 พฤศจกิายน 2563 865-1,255 

มลูค่ากจิการของ PS 10 พฤศจกิายน 2563 146.99 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ ANV 29 ตุลาคม 2563 69.21 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ STA 29 ตุลาคม 2563 177.47 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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3.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ”) เพื่อแสดงและจดัท าความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้ความเหน็เกี่ยวกบัการใหล้งมตขิองผูถ้อืหุน้ และเหตุผลประกอบ ซึ่งเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ ซึ่งเขา้
ขา่ยเป็นรายการทีท่ ากบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เพื่อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ

ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ และที่ปรึกษาทาง  

การเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 ปรากฏตามสิง่ที ่
ส่งมาดว้ย 2 

4. หน้ีสินทัง้หมดของบริษทัฯ ในปัจจบุนั และหน้ีสินท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต  
4.1 ยอดรวมตราสารหน้ีของบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ท่ีมีก าหนดระยะเวลา และภาระการน าสินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนัของบริษทัฯ 

ยอดรวมของเงนิกูท้ีม่กี าหนดระยะเวลา และภาระการน าสนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ประเภทเงินกู ้ ยอดหน้ี (ล้านบาท) หลกัประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 662 ไม่ม ี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,119 ไม่ม ี

รวม 4,781   

4.3 ยอดรวมหน้ีสินประเภทอ่ืน รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี และภาระการน าสินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนัของ
บริษทัฯ 

ยอดรวมมูลค่าหนี้สนิประเภทอื่น รวมทัง้เงนิเบกิเกนิบญัช ีและภาระการน าสนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่30 
กนัยายน 2563 

ประเภทหน้ีสิน ยอดหน้ี (ล้านบาท) หลกัประกนั 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,283 ไม่ม ี

ส่วนของเงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ 
 

  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 17 ไม่ม ี

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 461 ไม่ม ี

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 96 ไม่ม ี

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 37 ไม่ม ี

ส่วนของเงนิกูย้มืสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ 
 

  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 17 ไม่ม ี

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 54 ไม่ม ี

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 110 ไม่ม ี

หนี้สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 45 ไม่ม ี

รวม 3,119   
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4.4 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า 

หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ประเภทหน้ีสิน 
ยอดหน้ี 

(ล้านบาท) หลกัประกนั 

รายจ่ายฝ่ายทุนจากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร 146 ไม่ม ี

การค ้าประกนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

  

หนังสอืค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 63 ไม่ม ี

เลตเตอรอ์อฟเครดติกบัผูข้ายในต่างประเทศ (9.3 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา) 296 ไม่ม ี

หนังสอืค ้าประกนัเพื่อการส่งออก 1 ไม่ม ี

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าและบรกิารทีไ่ม่
สามารถยกเลกิได ้

 
  

ภายใน 1 ปี 20 ไม่ม ี

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2 ไม่ม ี

รวม 528   
 

5. ข้อมูลส าคญัของบริษทัฯ 

5.1 ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล ์

ท่ีตัง้บริษทั 110 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบยีนนิติบุคคล 0107562000106 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 1 เมษายน 2562 

ทุนจดทะเบยีน 1,434,780,000.00 บาท 

ทุนช าระแลว้ 1,428,780,000.00 บาท 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมผีลติภณัฑ์
หลกั ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมแีป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มแีป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ ทัง้นี้ ถุงมือยางที่  
บรษิทัฯ ผลติและจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นถุงมอืยางส าหรบัใชใ้นทางการแพทย ์โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 โรงงาน
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ของบรษิทัฯ มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อว่าบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติถุงมอืยางราย
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และเป็นผูผ้ลติถุงมอืยางทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก1  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สาขา ท่ีตัง้ ก าลงัการผลิตติดตัง้  
(ล้านช้ินต่อปี)  

วตัถดิุบหลกั ผลิตภณัฑ์ 

โรงงานสาขาหาดใหญ ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 

17,041 น ้ายางขน้ 

น ้ายางสงัเคราะห ์

 

ถุงมือยางธรรมชาติชนิด 

มแีป้งและไม่มแีป้ง 

ถุงมอืยางไนไตรล ์

โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี อ าเภอกาญจนดษิฐ ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

5,625 น ้ายางขน้ 

น ้ายางสงัเคราะห ์

ถุงมือยางธรรมชาติชนิด 

ไม่มีแป้ง  และถุงมือยาง 
ไนไตรล ์

โรงงานสาขาตรงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 9,953 น ้ายางขน้ 

 

ถุงมือยางธรรมชาติชนิด 

มแีป้ง 

สดัส่วนรายได้ 

รายได้ 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมระหว่างกาล 

ส าหรบังวดเก้าเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการผลติและ 

จดัจ าหน่ายถุงมอืยาง 

          

▪ รายไดจ้ากธุรกจิผลติและ
จดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
ธรรมชาตชินิดมแีป้ง 

1,837.59  15.6  3,384.91  30.6  4,270.27 34.9 3,141.50 35.2 6,478.68 38.3 

▪ รายไดจ้ากธุรกจิผลติและ
จดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
ธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 

2,297.08  19.5  3,012.07  27.2  3,204.76 26.2 2,449.45 27.5 4,183.83 24.7 

▪ รายไดจ้ากธุรกจิผลติและ
จดัจ าหน่ายถุงมอืยางไนไตรล์ 

4,769.26  40.5  4,404.13  39.7  4,519.11 37.0 3,265.41 36.6 6,096.93 36.0 

รวมรายได้จากการผลิตและ
จดัจ าหน่ายถงุมือยาง 

8,903.93 75.7 10,801.11 97.5 11,994.15 98.1 8,856.37 99.4 16,759.44 99.0 

 

1
 เทยีบจากก าลงัการผลติตดิตัง้ของผูผ้ลติถุงมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลก ซึ่งประกอบด้วย Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan และบรษิทัฯ โดย

พจิารณาจากก าลงัการผลติตดิตัง้ของผูผ้ลติถุงมอืยางแต่ละบรษิทั ณ วนัที่ล่าสุดที่ได้ท าการเปิดเผยขอ้มลูก าลงัการผลติตดิตัง้ต่อสาธาร ณชน โดยก าลงัการ
ผลติตดิตัง้ของแต่ละบรษิทัที่ใช้อ้างองิ สามารถจดัล าดบัไดด้งันี้ (1) ก าลงัการผลติตดิตัง้ของ Top Glove ที่ประมาณ 90,000 ล้านชิ้นต่อปี เป็นก าลงัการผลติ
ตดิตัง้ ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 ซึง่อา้งองิจากรายงานรายไตรมาสของบรษิทัดงักลา่ว (2) ก าลงัการผลติตดิตัง้ของ Hartalega ทีป่ระมาณ 39,000 ลา้นชิน้ต่อ
ปี เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 ซึง่อา้งองิจากเวบ็ไซต์ของบรษิทัดงักล่าว (3) ก าลงัการผลติตดิตัง้ของบรษิทัฯ ทีป่ระมาณ 32,619 ลา้น
ชิ้นต่อปี เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2563 ซึ่งอ้างองิจากขอ้มูลของบรษิทัฯ (4) ก าลงัการผลติตดิตัง้ของ Kossan ที่ประมาณ 28,000 

ล้านชิ้นต่อปี เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ วนัที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งอ้างองิจากเวบ็ไซต์ของบรษิทัดงักล่าว และ (5) ก าลงัการผลติตดิตัง้ของ Supermax ที่
ประมาณ 26,175 ลา้นชิน้ต่อปี เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 ซึง่อา้งองิจากรายงานรายไตรมาสของบรษิทัดงักล่าว 
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รายได้ 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมระหว่างกาล 

ส าหรบังวดเก้าเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

2. รายไดจ้ากการขาย
ผลติภณัฑย์างธรรมชาต(ิ1) 

2,342.97 19.9 187.49 1.7 - - - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 11,246.91 95.6  10,988.60 99.2  11,994.15 98.1 8,856.37 99.4 16,759.44 99.0 

3. รายไดอ้ื่น(2) 518.22 4.4  91.02 0.8  229.88 1.9 56.6 (3) 0.6 167.9 (3) 1.0 

รวมรายได้ 11,765.13 100.0  11,079.62 100.0  12,224.02 100.0 8,912.95 100.0 16,927.32 100.0 

หมายเหตุ: (1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติของ STU ซึ่งในปี 2561 STA มนีโยบายในการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ
โดยตรงกบัลูกค้าในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 STU ได้มกีารปรบัแผนการด าเนินธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นทีก่ารจ าหน่ายถุงมอืยางเท่านัน้ 

 (2) รายได้อื่น โดยหลกัประกอบด้วย รายได้ทางการเงนิ ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น ก าไรจากการขายซากเศษวสัดุ รายไดเ้งนิคนืภาษ ีรายไดค้่าสนิไหมทดแทนจากประกนัภยั และรายไดเ้งนิชดเชย
โครงการสนับสนุนสนิเชื่อผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์างจากการยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 (3) ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ซึ่งในปี 2560 – 2562 

บรษิัทฯ มกีารบนัทึกรายการดงักล่าวในรายการก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น 
อย่างไรก็ตาม ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มกีารบนัทึกรายการดงักล่าวในรายการขาดทุนอื่น 
ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตัติัง้แต่ปี 
2563 

5.2 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

 ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการ 

2.  นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการ 

3.  น.ส. จรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ 

4.  นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ 

5.  น.ส. ธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ 

6.  นาย วทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ 

7.  นาย อนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ 

8.  นาย ช ีปิง เฉีย กรรมการ 

9.  นาย สรณ บุญใบชยัพฤกษ ์ กรรมการอสิระ 

10.  นาง อุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ 

11.  นาย วรีกร อ่องสกุล กรรมการอสิระ 
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รายช่ือผู้บริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  

 ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / รกัษาการผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาตรงั / 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวจิยัและพฒันา  

2.  นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

3.  นายเฉีย ช ีปิง ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

4.  นายอาศรม อกัษรน า ผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาหาดใหญ่ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่าย
วศิวกรรม 

5.  นายเฉลมิชยั หน่อสกุล ผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาสุราษฎรธ์าน ี

6.  นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ / สมุหบ์ญัช ี

7.  นายสมรฐั เทพนวล ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

8.  นางสาวอมรรตัน์ อาวะโต ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง 

9.  นางสาววรษา  ไหมใจด ี ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส ์

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.  STA 725,037,300 50.75 

2.  RBL 77,663,400 5.44 

3.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 71,931,600 5.03 

4.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 69,977,253 4.90 

5.  นาย ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.88 

6.  บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.74 

7.  STATE STREET EUROPE LIMITED 16,045,700 1.12 

8.  นาย วชิยั วชริพงศ ์ 11,031,000 0.77 

9.  HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG 9,253,700 0.65 

10.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 8,726,200 0.61 

5.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และแนวโน้มธรุกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ โดยมบีรษิทัย่อยประกอบ
ธุรกิจจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ในต่างประเทศ โดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยงัคงมแีผนทีจ่ะ
ประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไป โดยมีแผนที่จะลงทุนเพื่อเพิม่ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติถุงมอืยางตามที่ได้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ 
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5.4 ตารางสรปุงบการเงิน พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

5.4.1 ข้อมูลทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 16,967.45  581.26  573.27  573.35  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 3,317.98  1,611.83  1,922.23  1,468.11  

สนิคา้คงเหลอื 2,064.38  1,611.75  1,681.38  1,314.02  

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ -    21.76  -    19.89  

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 4.36  -    -    -    

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 779.36  485.71  74.36  47.72  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 23,133.53  4,312.31  4,251.25  3,423.08  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั -    -    25.28  -    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -    -    -    -    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 9,239.91  8,562.27  6,038.10  3,227.33  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 38.41  -    -    -    

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 55.86  13.16  6.96  4.26  

ค่าความนิยม 220.88  220.88  220.88  -    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 132.91  106.92  103.33  64.24  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 59.93  0.56  6.00  1.89  

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 9,747.90  8,903.79  6,400.56  3,297.72  

รวมสินทรพัย ์ 32,881.43  13,216.10  10,651.80  6,720.80  

          

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    263.85  491.24  498.38  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,282.64  1,392.80  1,262.95  1,179.04  

ส่วนของเงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ     

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 662.19  947.49  499.23  980.00  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ -    6.32  5.62  -    

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 16.70  -    -    -    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 461.03  119.17  90.79  19.04  

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น     

-ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ -    29.39  2.01  8.84  

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 95.92  -    -    -    

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 36.74  14.00  13.74  6.14  

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 3,555.22  2,773.01  2,365.59  2,691.44  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

ส่วนของเงนิกูย้มืสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีของ     

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,119.31  5,845.92  4,248.59  2,020.00  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ -    8.26  7.37  -    

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า 16.56  -    -    -    

หนี้สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 45.44  -    -    -    

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 53.83  85.34  146.07  58.54  

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์     

ของพนักงานเมื่อเกษยีณอาย ุ 109.73  101.54  94.82  81.15  

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 4,344.87  6,041.06  4,496.85  2,159.68  

รวมหน้ีสิน 7,900.09  8,814.07  6,862.43  4,851.13  

          

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้     

ทุนจดทะเบยีน      

หุน้สามญั 1,434,780,  หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,434.78  1,434.78  200.00  200.00  

   (2562: หุน้สามญั 990,000,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 1 บาท     

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้     

หุน้สามญั ,428,780,  หุน้ 

      

1,428.78  

      

990.00  

      

200.00  

      

200.00  

  (2562: หุน้สามญั 990,000,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 1 บาท     

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 14,243.22  -    -    -    

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4.33  -    -    -    

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมบรษิทั 483.69  483.69  -    -    

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  (143.21)  (143.21) -    -    

ก าไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 64.77  64.77  24.45  24.45  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,586.21  2,664.10  1,843.64  1,269.10  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -    -    -    -    

ส่วนเกนิทุนจากการประเมนิราคาสนิทรพัย์ - สุทธจิาก
ภาษเีงนิได ้ 331.95  344.97  362.82  384.74  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ 17.94   (2.30) -    -    

ผลกระทบจากส ารองการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิ
สด - สุทธจิากภาษเีงนิได้  (36.35) -    -    -    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 24,981.34  4,402.03  2,430.91  1,878.28  

ส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง -    -    1,358.46   (8.61) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,981.34  4,402.03  3,789.37  1,869.67  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,881.43  13,216.10  10,651.80  6,720.80  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : ลา้นบาท)  
งบการเงินรวม 

9 เดือนปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรขาดทุน:                

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 16,759.44  11,994.15  10,988.60  11,246.91  

ตน้ทุนขาย  (9,727.79)  (10,555.48)  (9,179.70)  (10,448.56) 

ก าไรขัน้ต้น 7,031.65  1,438.66  1,808.90  798.35  

รายไดอ้ื่น 167.89  140.25  97.65  72.60  

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    -    -    415.69  

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย  (373.81)  (410.96)  (257.16)  (188.28) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (306.38)  (314.44)  (292.45)  (318.62) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ 171.72  84.34   (8.56) 20.81  

ขาดทุนอื่น - สุทธ ิ  (154.54)  (31.02)  (1.23)  (30.02) 

ค่าใชจ้่ายอื่น -    -    -     (532.24) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,536.53  906.83  1,347.16  238.29  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -    -    -    10.65  

ก าไรก่อนรายได้และต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,536.53  906.83  1,347.16  248.94  

รายไดท้างการเงนิ 10.02  5.29  1.93  9.12  

ตน้ทุนทางการเงนิ  (109.52)  (194.27)  (161.66)  (38.25) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,437.03  717.86  1,187.43  219.81  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (556.45)  (103.95)  (205.85)  (5.27) 

ก าไรส าหรบัปี 5,880.58  613.91  981.58  214.54  

รายได้รวม 17,109.07  12,224.02  11,079.62  11,765.13  

    
  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) -8.64% -14.48% 0.00% 0.00% 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 5,880.58  634.30  1,053.07  300.22  

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง -     (20.39)  (71.49)  (85.68) 

ก าไรส าหรบัปี 5,880.58  613.91  981.58  214.54  

          

จ านวนหุ้น         

ก่อนการเสนอขาย 1,428,780,000  990,000,000  990,000,000  -    

ภายหลงัการเสนอขาย (1) 1,428,780,000  1,428,780,000  1,428,780,000  -    

ภายหลงัการเสนอขาย (2) 1,434,780,000  1,434,780,000  1,434,780,000  -    

      

ก าไรต่อหุ้น     

ก่อนการเสนอขาย 4.12  0.64  1.06  -    

ภายหลงัการเสนอขาย (1) 4.12  0.44  0.74  -    

ภายหลงัการเสนอขาย (2) 4.10  0.44  0.73  -    
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

9 เดือนปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน         

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 6,437.03  717.86  1,187.43  219.81  

รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั 

(จ่าย) -    -    -    -    

   จากกจิกรรมด าเนินงาน -    -    -    -    

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  (43.43)  (5.70) 8.85   (16.30) 

ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่า
ยุตธิรรม -    -    -    -    

   ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 112.43  5.62  13.06   (23.10) 

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17.93  -    -    -    

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 2.69   (5.68)  (0.05) 0.99  

การปรบัลด (โอนกลบั) ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็น -    -    -    -    

   มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  (48.84)  (3.01)  (68.84)  (89.94) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 8.28  36.26  13.29  7.02  

ค่าเสื่อมราคา 778.74  789.21  628.25  524.77  

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1.37  6.33  4.54  3.36  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -    -    -     (10.65) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    -    -     (415.69) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 109.52  194.27  161.66  38.25  

รายไดท้างการเงนิ  (10.02)  (5.29)  (1.93)  (9.12) 

ขาดทุนจากการขายและการตดัจ าหน่ายเครื่องจกัร 

อุปกรณ์ -    -    -    -    

   และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7.01  2.51  1.23  3.38  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัย ์ -    -    -    -    

   และหนี้สนิด าเนินงาน 7,372.71  1,732.37  1,947.49  232.77  

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
 

        

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  (1,654.45) 320.20  23.32  342.57  

   สนิคา้คงเหลอื  (403.79) 72.64   (145.78) 515.18  

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  (298.45)  (410.43)  (12.14)  (4.60) 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  (59.37) 5.44   (4.11)  (0.08) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)                

   เจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 877.04  36.63   (222.58) 257.79  

   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 22.75  0.26   (101.27) 2.61  

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ของพนักงาน
เมื่อเกษยีณอายุ  (0.08)  (27.66)  (0.84) -    

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,856.35  1,729.45  1,484.10  1,346.24  

   จ่ายดอกเบีย้  (152.51)  (244.93)  (160.51)  (37.63) 

   รบัดอกเบีย้ 2.07  5.26  2.11  22.60  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

9 เดือนปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

   จ่ายภาษเีงนิได ้  (204.26)  (147.22)  (173.19)  (83.24) 

   รบัคนืภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 8.26  -    -    -    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,509.90  1,342.57  1,152.50  1,247.97  

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                

เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง -    25.28   (0.28) -    

เงนิสดรบัจากการซื้อธุรกจิก่อนการปรบัโครงสรา้ง -    -    240.17  -    

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -     (163.07) -    571.18  

เงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตน 2.71  3.22  3.04  5.73  

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -    -    -    -    

   และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  (1,461.64)  (3,180.45)  (1,536.22)  (711.24) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,458.93)  (3,315.01)  (1,293.30)  (134.33) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง  (274.25)  (206.50)  (96.33)  (367.66) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 680.00  3,068.00  1,650.00  3,000.00  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว  (2,694.00)  (1,020.00)  (1,050.00) -    

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ  (13.40)  (6.62)  (2.06) -    

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน 14,609.28  165.00  147.91  90.90  

จ่ายเงนิปันผล -    -     (500.00)  (7,167.49) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหา
เงิน 12,307.62  1,999.88  149.52   (4,444.25) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 27.60   (19.45)  (8.81)  (82.45) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 16,386.19  7.99  0.08)  (3,413.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 581.26  573.27  573.35  3,986.41  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 16,967.45  581.26  573.27  573.35  
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน  
9 เดือนปี 2563 

(ปรบัเทียบเต็มปี) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง           

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 6.51  1.56  1.80  1.27  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 5.68  0.75  0.90  0.72  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 2.32  0.52  0.46  0.71  

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้  เท่า 9.47  7.85  7.54  7.80  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 38.03  45.84  47.74  46.14  

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 14.45  17.34  15.84  23.04  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 24.92  20.76  22.72  15.63  

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้  เท่า 13.54  13.82  11.55  15.90  

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 26.59  26.05  31.16  22.64  

 Cash Cycle วนั 36.36  40.55  9.30  39.12  

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

        

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 41.96  11.99  16.46  7.10  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 39.00  7.56  12.26  2.12  

อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 0.06  0.04  0.02  0.08  

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 84.29  148.05  85.55  523.73  

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 34.37  5.02  8.86  1.82  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 53.37  18.57  48.88  5.88  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Total Equity) รอ้ยละ 53.37  14.99  34.69  4.21  

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์  รอ้ยละ 34.02  5.14  11.30  2.69  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 299.26  19.22  34.75  25.60  

อตัราการหมุนของสนิทรพัย์  เท่า 0.99  1.02  1.28  1.48  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
 

        

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.32  2.00  1.81  2.59  

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

(Interest Bearing Debt) 
เท่า 0.19  1.61  1.39  1.87  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 56.39  8.45  9.40  33.77  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash basis) เท่า 38.47  7.08  9.26  36.38  

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เท่า 1.32  0.32  0.37  0.16  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ -    -    50.94  3,340.92  

หมายเหตุ: 1. ค านวณโดยน ารายไดจ้ากการขายและบรกิารหารดว้ยลูกหนี้การคา้เฉลีย่  

2. ค านวณโดยน าตน้ทุนขายและการให้บรกิารหารดว้ยสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่  

3. ค านวณโดยน าตน้ทุนขายและการให้บรกิารหารดว้ยเจา้หนี้การคา้เฉลีย่  

4. ค านวณโดยน าก าไรส าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่หารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่  

5. ค านวณโดยน าก าไรส าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่หารดว้ยสนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

6. ค านวณโดยน าผลรวมของก าไรสุทธปีิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่และค่าเสื่อมราคา หารดว้ย สนิทรพัยถ์าวรเฉลีย่  

7. ค านวณโดยน ารายได้รวมหารดว้ยสนิทรพัยร์วมเฉลีย่  
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5.4.2 ค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปี 2562 และงวดเก้าเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2563 

ผลการด าเนินงานปี 2563 

สรปุผลประกอบการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2561 % YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ     11,994.15     10,988.60  9.2% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร    (10,555.48)     (9,179.70) 15.0% 

ก าไรขัน้ต้น       1,438.66       1,808.90  -20.5% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร         (725.40)        (549.60) 32.0% 

รายไดอ้ื่น           140.25             97.65  43.6% 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น             84.34             (8.56) -1085.5% 

ก าไรอื่น (สุทธ)ิ           (31.02)            (1.23) 2424.9% 

ก าไรจากการด าเนินงาน           906.83       1,347.16  -32.7% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้                    -                     -      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA)       1,702.37       1,979.96  -14.0% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)           906.83       1,347.16  -32.7% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (สุทธ)ิ         (188.97)        (159.73) 18.3% 

ภาษเีงนิได ้         (103.95)        (205.85) -49.5% 

ก าไรสุทธิ           613.91           981.58  -37.5% 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั           634.30       1,053.07  -39.8% 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง           (20.39)          (71.49) -71.5% 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 เพื่อใหว้เิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในอดตีไดอ้ย่างเหมาะสม  การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงนิของบรษิัทฯ จะอ้างอิงจาก (1) งบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 (2) งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบังบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 นัน้ เนื่องจาก 

ดร.ไวยวุฒ ิซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และกรรมการของ STA ไดเ้ขา้ลงทุนใน TK ผ่านการถอืหุน้ของ TKG ตัง้แต่เมื่อวนัที ่16 

สิงหาคม 2561 เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะทางการบญัชีภายหลงัจากการควบบริษัท  บริษัทฯ จึงเลือกที่จะน าแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชสี าหรบัการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั มาปฏิบตัิใช้ในการจดัทางบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะ ซึง่ก าหนดใหใ้ชว้ธิเีสมอืนว่าเป็นการรวมส่วนไดเ้สยี (similar to pooling of interests) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท างบ
การเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะขึน้ โดยถอืเสมอืนว่า ดร.ไวยวุฒ ิเขา้ลงทุนใน TK โดยปฏบิตัติามวธิซีื้อ และ TK ไดค้วบ
กบับรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2561 

ในส่วนของการปรบัโครงสรา้งบรษิทัโดยการซื้อเงนิลงทุนใน SDME จากบรษิทั สตาร์เทก็ซ์ รบัเบอร์ จากดั STC 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ STA และการปรบัโครงสรา้งบรษิทัโดยการซื้อหุน้ใน STU จาก STA นัน้ เน่ืองจากการซื้อบรษิทัย่อย
ทัง้สองบรษิทัดงักล่าวยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัของ STA ทัง้ก่อนและหลงัการซื้อกจิการ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดั
ทางบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะขึ้นโดยรวมฐานะการเงนิ  ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิัทย่อย
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ดงักล่าวยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 หรอืตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัย่อยดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า โดยไม่ค านึงถงึวนัทีเ่กดิการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัจรงิ  

 ดงันัน้ งบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 จงึไดถู้กจดัท า
ภายใตแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี ส าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยถอืเสมอืนว่าการควบบรษิทัระหว่าง
บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ TK เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2561 ซึง่เป็นวนัที ่ดร. ไวยวฒุ ิเขา้ลงทุน
ใน TK และการปรบัโครงสรา้งบรษิทัโดยการซื้อเงนิลงทุนใน SDME เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ซึง่เป็นวนัที ่SDME 

จดัตัง้บรษิทั และการซื้อหุน้ทัง้หมดของ STU เกดิขึน้ตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2560 ตามล าดบั ดงันัน้ งบการเงนิรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของบรษิทัฯ ไดร้วมฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ SDME ตัง้แตว่นัที ่30 มนีาคม 

2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รวมฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ STU ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 

2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรวมฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ TK ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 

2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ TK”) 

นอกจากนี้ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ โดยถอืเสมอืนว่าการควบบรษิทัเกดิขึน้ตัง้แตว่นัที ่16 สงิหาคม 2561 ซึง่เป็นวนัที ่
ดร. ไวยวุฒ ิเขา้ลงทุนใน TK และถอืเสมอืนว่าบรษิทัย่อยทัง้สองแหง่ซึง่ไดแ้ก่ SDME และ STU ไดด้ าเนินธุรกจิภายใตก้ลุ่ม
บรษิทัตัง้แต่ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2561 ดงันัน้ ขอ้มลูทางการเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 จะรวมฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ TK/ โรงงานสาขาตรงั อนัเป็นผลมาจาก
การควบบรษิทัตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ TK อนัเป็นผลมาจาก
การควบบรษิทัตัง้แตว่นัที ่16 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ 

TK อนัเป็นผลจากการควบบรษิทั”) นอกจากนี้ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 จะรวม
ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ SDME และ STU ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 และส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงนิ ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ SDME และ STU ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 

รายได ้

 ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจาก (1) รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (2) รายไดก้ าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ
(3) รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จ านวน 1,018.4 ลา้นบาท จากจ านวน 11,085.0 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นจ านวน 12,103.4 ลา้นบาท 

ในปี 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.2 ปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอนัเป็นผล
มาจากปรมิาณการขายถุงมอืยางทีเ่พิม่ขึน้ การรบัรูก้ าไรจากอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึรายไดท้างการเงนิและรายไดอ้ื่นทีเ่พิม่
สงูขึน้ สุทธกิบัการลดลงของรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาตขิอง STU เน่ืองจากในปี 2561 STA มนีโยบายใน
การขายผลติภณัฑย์างธรรมชาตโิดยตรงกบัลูกคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2561 STU ไดม้กีาร
ปรบัแผนการด าเนินธุรกจิ โดยมุง่เน้นทีก่ารจ าหน่ายถุงมอืยางเทา่นัน้  
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ปรมิาณการขาย 

 ปรมิาณการขายส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 19,892 ล้านชิ้น ปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 26.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดย
หลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้งซึง่เป็นผลมาจากการรวมฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของ TK อนัเป็นผลจากการควบบรษิทั รวมถึงการขยายก าลงัการผลติทีโ่รงงานของบรษิัทฯ ที่สาขาหาดใหญ่
จ านวน 6 สายการผลติ ซึง่สามารถผลติไดเ้ตม็ปีในปี 2562 

ตน้ทุนขาย 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารปี 2562 เท่ากบั 10,555.5 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่รอ้ยละ 15.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่
มาจากการผลติและจ าหน่ายถงุมอืทีเ่พิม่มากขึน้ตามก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ และการรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของ TK อนัเป็นผลจากการควบบรษิทั ซึง่มกีารรวมตน้ทุนขายของ TK/โรงงานสาขาตรงั เตม็ปีในปี 2562 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายทีเ่กีย่วกบั
ธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาตเิท่ากบั 197.85 ลา้นบาท และ 0.00 บาท เน่ืองจากในปี 2562 STU ไม่มกีารด าเนิน
ธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิ

ก าไรขัน้ตน้ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 1,438.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.5 จากปี 2561 อตัราก าไรขัน้ต้น
ปรบัตวัลดลงจากร้อยละ 16.5 ในปีที่ 2561 มาอยู่ที่รอ้ยละ 12.0 ในปี 2562 การลดลงของก าไรขัน้ต้นในปี 2562 มสีาเหตุ
หลกัมาจากการทีส่กุลเงนิบาทแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ในขณะทีส่กุลเงนิรงิกติมาเลเซยีซึ่งเป็น
สกุลเงนิของประเทศทีผ่ลติถุงมอืซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งหลกัของบรษิทัฯอ่อนค่าเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา
ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัราคาขายถุงมอืยางลง เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แข่งใน
ประเทศมาเลเซยีได ้

ก าไรจากการด าเนินงาน 

 ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2562 เท่ากบั 906.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.7 จากปี 2561 อตัรา
ก าไรจากการด าเนินงานลดลงจากรอ้ยละ 12.3 ในปี 2561 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 7.6 ซึง่เป็นผลมาจากก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารที่เพิม่ขึน้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึ้นจาก (1) การรบัโอนพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัฝ่ายการตลาดจากกลุ่ม 

STA (2) การรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ TK อนัเป็นผลจากการควบบรษิทั ซึ่งมกีารรวมค่าใชจ้่ายในการ
ขายของ TK/โรงงานสาขาตรงั เต็มปีในปี 2562 และ (3) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรของ SDME และ STU อนัเป็นผลมาจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรสุทธ ิ

 ก าไรสุทธเิท่ากบั 613.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.5 จาก 981.6 ล้านบาทในปี 2561 โดยมอีตัราก าไรสุทธใินปี 
2562 เท่ากบัรอ้ยละ 5.1 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 8.9 ในปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรขัน้ตน้ การเพิม่ขึน้
ของค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จากการทีบ่รษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวเพิม่เตมิ
จากสถาบนัการเงนิ เพื่อใชใ้นการขยายโรงงาน 
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สนิทรพัยร์วม 

 สนิทรพัย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึ้น 2,564.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24.1 จาก 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 
13,216.1 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่
และโรงงานสาขาตรงั และ (2) สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ ซึ่งโดยหลกัคอืลูกหนี้สรรพากร ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ขอคนื
คงคา้งภายหลงัการควบบรษิทั 

หนี้สนิรวม 

 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,951.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.4 จาก 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 8,814.1 ล้านบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ กู้เงนิจ านวน 3,068.0 ล้านบาท จากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาขยาย
โรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรงั สุทธกิบั (1) การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 206.5 

ลา้นบาท และ (2) การช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,020.0 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 612.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.2 จาก 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 4,402.0 ลา้นบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมทีเ่พิม่จากผลการด าเนินงานระหว่างปี 2562 รวมถงึมกีารรบัรูส่้วนเกนิทุน
จากการควบบรษิทั จ านวน 483.7 ลา้นบาท ซึง่ค านวณจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดร้บัมาตามวธิซีื้อ ณ วนัที ่1 

เมษายน 2562 สุทธกิบัการรบัรูส่้วนทีต่ ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัจ านวน 143.2 ลา้นบาท 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน ก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 1,732.4 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากก าไรก่อนภาษเีงนิไดจ้านวน 717.9 ลา้นบาท และ
การบวกกลบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 795.5 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงนิ 194.3 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 

มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงานจ านวน 2.92 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 410.4 ล้านบาท การจ่ายดอกเบี้ย 244.9 ล้านบาท การจ่ายภาษีเงนิได้ 147.2 ล้าน
บาท สุทธกิบัการเพิม่ขึ้นของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 36.6 ล้านบาท การลดลงของสนิคา้คงเหลอื 72.6 ล้านบาท ส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 1,342.6 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 3,315.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซื้อทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ จ านวน 3,180.5 ล้านบาท โดยหลกัประกอบดว้ยการขยายโรงงานสาขา
หาดใหญ่ โดยมกีารเพิม่สายการผลติจ านวน 10 สายการผลติ และโรงงานสาขาตรงั โดยมกีารเพิม่สายการผลติจ านวน 12 

สายการผลติ รวมถงึการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ซึง่ไดแ้ก่ SDME และ STU จ านวนรวม 163.1 ลา้นบาท สุทธกิบัเงนิสด
รบัจากการขายเครื่องจกัร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 3.2 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,999.9 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัจาก
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 3,068.0 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน 165.0 ลา้นบาท สุทธิ
กบัการช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 1,020.0 ล้านบาท การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิจ านวน 206.5 ลา้นบาท และการช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน 6.6 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 7.08 เท่า ลดลงจากปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีม่อีตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยที่ 9.26 เท่า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรที่ลดลงและดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิของบรษิัทฯเพิม่ขึ้นในปี 2562 เนื่องจากการกู้เงนิเพิม่ขึ้น เพื่อใช้ในการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และ
โรงงานสาขาตรงั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios) 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.56 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  ที ่1.80 
เท่า มสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ หนี้สนิหมุนเวยีน
เพิม่ขึ้นจากส่วนของเงนิกู้ยมืที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีที่เพิม่ขึ้น จากเงนิกู้ยมืระยะยาวที่เพิม่ขึ้นเพื่อใชใ้นการขยาย
โรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรงั รวมถงึการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และรายไดร้บัล่วงหน้าค่าสนิคา้ ในขณะที่
สนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นที่เพิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ และสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นที่
เพิม่ขึน้ 

Cash cycle 

 Cash cycle ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 40.55 วนั เพิม่ขึ้นจาก 31 ธนัวาคม 2561 ที่ 39.30 

วนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 31.16 วนั เป็น 26.05 วนั สุทธกิบัระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยที่
ลดลงจาก 47.74 วนั เป็น 45.84 วนั และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ทีล่ดลงจาก 22.72 วนั เป็น 20.76 วนั 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 5.14 ลดลงจากปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีร่อ้ยละ 11.30 เนื่องจากการลดลงของก าไรส าหรบัปี ในขณะทีส่นิทรพัยร์วมเฉลี่ยส าหรบัปี 2562 

(ค่าเฉลี่ยของปี 2561 และปี 2562) ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมเฉลี่ยในปี 2561 (ค่าเฉลี่ยของปี 2560 และปี 

2561) ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ โดยมกีารเพิม่สายการผลิตจ านวน 10 สายการผลติ รวมถึงการ
ขยายโรงงานสาขาตรงั โดยมกีารเพิม่สายการผลติจ านวน 12 สายการผลติ ซึง่เริม่ด าเนินการผลติถุงมอืยางไดใ้นไตรมาส 4 

ปี 2562 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากสนิทรพัยส่์วนขยายดงักล่าวไดเ้พยีงบางส่วนในปี 2562 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

 อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 18.57 ลดลงจากปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 ทีร่อ้ยละ 48.88 เนื่องจากการลดลงของก าไรส าหรบัปี ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เฉลีย่ส าหรบั
ปี 2562 (ค่าเฉลีย่ของปี 2561 และปี 2562) ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เฉลีย่ในปี 2561 (ค่าเฉลีย่
ของปี 2560 และปี 2561) ซึง่เป็นผลมาจากก าไรสะสมทีเ่พิม่จากผลการด าเนินงานของปี 2562 รวมถงึมกีารรบัรูส่้วนเกนิทุน
จากการควบบรษิทั จ านวน 483.69 ลา้นบาท ซึง่ค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดร้บัมาตามวธิซีื้อ ณ วนัที ่1 

เมษายน 2562 สุทธกิบัการรบัรูส่้วนทีต่ ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัจ านวน 143.2 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2.00 เท่า เพิม่ขึน้จากปีสิน้สุด
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ที ่ 1.81 เท่า และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.39 เท่าในปี 
2561 เป็น 1.61 เท่าในปี  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้เพื่อใชใ้นการขยายโรงงาน
สาขาหาดใหญแ่ละโรงงานสาขาตรงั ซึง่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2563 

สรุปผลประกอบการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 9 เดือนปี 2563 9 เดือนปี 2562 % YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ         16,759.44           8,856.37  89.2% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร         (9,727.79)        (7,747.88) 25.6% 

ก าไรขัน้ต้น           7,031.65           1,108.48  534.3% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร            (680.19)            (523.58) 29.9% 

รายไดอ้ื่น              167.89                 56.58  196.7% 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น              171.72                 19.52  779.9% 

ก าไรอื่น (สุทธ)ิ            (154.54)                (5.51) 2703.5% 

ก าไรจากการด าเนินงาน           6,536.53              655.49  897.2% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ 

      

-                         -      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA)           7,316.64           1,246.47  487.0% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)           6,536.53              655.49  897.2% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (สุทธ)ิ 
      

(99.50)            (145.84) -31.8% 

ภาษเีงนิได ้            (556.45)              (76.78) 624.7% 

ก าไรสุทธิ           5,880.58              432.86  1258.5% 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั           5,880.58              453.25  1197.4% 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง 

      

-                 (20.39) -100.0% 

 

รายได ้

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจาก (1) รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
(2) รายไดก้ าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และ (3) รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จ านวนรวมทัง้สิน้ 7,865.4 ล้านบาท จากจ านวน 8,907.4 

ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปี 2562 เป็นจ านวน 16,772.8 ล้านบาทในช่วงเดยีวกนัของปี 2563 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

88.3 ปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอนัเป็นผลมาจากปรมิาณการขายถุงมอืยาง
ทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการขยายทีแ่ลว้เสรจ็ในไตรมาสทีห่นึ่งปี 2563 และราคาขายถุงมอืทีป่รบัตวัสงูขึน้จากความต้องการใชถุ้ง
มอืยางอย่างมากทัว่โลก การรบัรูก้ าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึรายไดท้างการเงนิและรายไดอ้ื่นทีห่ลกัๆมาจากรายการ
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พเิศษทีเ่ป็นเงนิชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์าง เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติจากการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทีไ่ดร้บัเรว็กว่าปีทีผ่่านมา 

ปรมิาณการขาย 

 ปรมิาณการขายส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 20,802 ลา้นชิน้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
44.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 โดยเป็นการเพิม่ขึน้จากก าลงัการผลติทีเ่กดิขึน้ใหม่ของโรงงานสาขาหาดใหญ่
จ านวน 10 สายการผลิตและสาขาตรังจ านวน 12 สายการผลิต ที่มีการติดตัง้แล้วเสร็จและด าเนินการผลิตเต็มทุก
สายการผลติในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

ตน้ทุนขาย 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 9,727.8 ลา้นบาท ปรบัตวั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 อนัเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการผลติและจ าหน่าย 

ก าไรขัน้ตน้ 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 7,031.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

534.3 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2562 อนัเป็นผลมาจากรายไดท้ีป่รบัตวัสงูทัง้ปรมิาณการขายทีม่กีารขยายก าลงัการผลติและ
ราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัสงูขึน้จากความตอ้งการสนิคา้เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ถงึรอ้ยละ 89.2 ในขณะทีต่น้ทุนขายที่
ปรบัตวัสูงขึ้นเพยีงร้อยละ 25.6 เนื่องจากการลดลงของราคาวตัถุดบิและการประหยดัต่อขนาดเทยีบกบัก าลงัการผลติที่
เพิม่ขึน้ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

 ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่  กนัยายน  เท่ากบั 6,536.5 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 897.2 จากช่วงเดยีวกนัของปี  อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.4 เป็นรอ้ยละ 
39.0 ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรขัน้ต้น รายไดอ้ื่นทีเ่พิม่ขึน้ สุทธกิบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และขาดทุนอื่นทีเ่พิม่ขึน้ใน
สดัส่วนเพยีงเลก็น้อย 

ก าไรสุทธ ิ

 ก าไรสุทธสิ าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 5,880.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,258.5 

จาก 432.9 ล้านบาทช่วงเดยีวกนัของปี 2562 โดยมอีตัราก าไรสุทธ ิเท่ากบัร้อยละ 35.1 เมื่อเทยีบกบัร้อยละ 4.9 ในช่วง
เดยีวกนัของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานและอตัราภาษเีงนิไดท้ีล่ดลงจากการ
ขยายก าลงัการผลิตภายใต้สิทธปิระโยชน์ BOI ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากช าระคืนเงนิกู้ระยะยาวบางส่วนก่อนครบ
ก าหนดช าระ ดว้ยเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนเป็นครัง้แรก (IPO) 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สนิทรพัยร์วม 

 สนิทรพัยร์วม ณ 30 กนัยายน 2563 เพิม่ขึน้ 19,665.3 ลา้นบาทเป็น 13,216.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 148.8 

จาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีส่่วนใหญ่ไดม้า
จากการระดมทุนจากการเขา้ท า IPO (2) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 1,706.2 ลา้นบาท (3) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
เพิม่ขึน้ 677.6 ลา้นบาท และ (4) สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 452.6 ลา้นบาท 
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หนี้สนิรวม 

 หนี้สนิรวม ณ 30 กนัยายน 2563 ลดลง 914.0 ลา้นบาทเป็น 7,900.1 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.4 จาก ณ 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิัทฯ ช าระคนืเงนิกู้ระยะยาวก่อนก าหนดจ านวน 2,093.0 ล้านบาทจาก
สถาบนัการเงนิ ณ สิน้ไตรมาสทีส่องปี 2563 สุทธกิบั (1) การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรอ้ยละ 63.9 ซึง่ส่วนใหญ่
มาจากการรบัเงนิสดล่วงหน้าค่าซื้อสนิคา้ตามค าสัง่ซื้อ และ (2) การเพิม่ขึน้ของภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจ านวน 341.9 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 30 กนัยายน 2563 เพิม่ขึน้ 20,579.3 ล้านบาทเป็น 24,981.3 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
467.5 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนจาก IPO และก าไรสะสมที่เพิ่มจากผลการ
ด าเนินงานช่วงเกา้เดอืนในปี 2563  

การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดได้มาจากการด าเนินงาน ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินด าเนินงาน 7,372.7 ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากก าไรก่อนภาษีเงนิได้จานวน 

6,437.0 ล้านบาท และการบวกกลบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 780.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงนิ 109.5 ล้าน
บาท อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงานจ านวน  168.5 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 298.5 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื 403.8 

ล้านบาท การจ่ายดอกเบี้ย 152.5 ล้านบาท การจ่ายภาษีเงนิได้ 204.3 ล้านบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และ
เจา้หนี้อื่น 877.0 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 22.8 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้า
จากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 5,509.9 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,458.9 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซื้อทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ จ านวน 1,461.6 ล้านบาท โดยหลกัประกอบดว้ยการขยายโรงงานสาขา
หาดใหญ่ โดยมีการเพิ่มสายการผลติจ านวน 10 สายการผลิต โรงงานสาขาตรัง โดยมีการเพิม่สายการผลิตจ านวน 12 

สายการผลติทีแ่ลว้เสรจ็ในไตรมาสแรกของปี  และการขยายโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านีในไตรมาสทีส่าม 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 12,307.6 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิ
สดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุนจ านวน 14,609.3 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 680.0 ลา้นบาท สุทธกิบัการ
ช าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ได้รบัการสนับสนุนจาก กยท. จ านวน  2,694.0 ล้านบาท การช าระคนืเงนิ
กู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 274.3 ล้านบาท และ การช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน 13.4 

ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  

 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 38.47 เท่า เพิม่ขึน้จากงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 

กนัยายน 2562 ทีม่อีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยที่ 6.44 เท่า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรทีเ่พิม่ขึน้และ
ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯลดลงในงวดเก้าเดอืนของปี  2563 เนื่องจากมกีารช าระกู้เงนิ
ก่อนก าหนด 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)  

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่  กนัยายน  เท่ากบั 6.51 เท่า เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่  ธนัวาคม  ที่ 
1.56 เท่า มสีาเหตุหลกัมาจากทีส่นิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้  ทัง้นี้ สนิทรพัย์
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักๆมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการระดมทุน IPO ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากส่วนของเจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น และภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ สุทธกิบัส่วนของเงนิกูย้มืทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีล่ดลง 

Cash cycle 

Cash cycle ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  เท่ากบั 36.36 วนั ลดลงจากงวดเก้าเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน 2562 ที ่44.70 วนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 24.45 วนั เป็น 26.59 

วนั และระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ทีล่ดลงจาก 48.64 วนั เป็น 38.03 วนั สุทธกิบัระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้จาก 20.51 

วนั เป็น 24.92 วนั 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  เท่ากบัร้อยละ 34.02 
เพิม่ขึ้นจากงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  ที่ร้อยละ 4.93 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของก าไรอย่างมนีัยส าคญั
ส าหรบังวดเก้าเดอืนในปี  ทีม่าจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณก าลงัการผลติและราคาขายเฉลี่ยทีสู่งขึน้อย่างมาก  แมว้่า
สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ส าหรบัปี 2563 (ค่าเฉลีย่ของปี 2562 และเกา้เดอืนของปี 2563) จะปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย์
รวมเฉลี่ยในปี 2562 (ค่าเฉลี่ยของปี 2561 และเก้าเดอืนของปี 2562) ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการการระดมทุน IPO และ
การเตบิโตของธุรกจิ 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  เท่ากบัรอ้ยละ 53.37 เพิม่ขึน้
จากงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน  ทีร่อ้ยละ 18.19 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของก าไรอย่างมนีัยส าคญัส าหรบังวด
เกา้เดอืนในปี  ทีม่าจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณก าลงัการผลติและราคาขายเฉลีย่ทีส่งูขึน้อย่างมาก แมว้่าส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมเฉลี่ยส าหรบัปี 2563 (ค่าเฉลี่ยของปี 2562 และเก้าเดอืนของปี 2563) จะปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมเฉลีย่ในปี 2562 (ค่าเฉลีย่ของปี 2561 และเกา้เดอืนของปี 2562) กต็าม ซึง่เป็นผลมาจากการการระดมทุน IPO และ
ก าไรระหว่างงวด 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน  เท่ากบั 0.32 เทา่ ลดลงจากปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ที ่2.00 เท่า และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 1.61 เท่าในปี  
เป็น 0.19 เท่าส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่  กนัยายน  โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว
ก่อนก าหนดและการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่าจากการระดมทุน IPO 
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5.5 ปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯ 

5.5.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

1) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิซึง่ไดแ้ก่น ้ายางขน้ และน ้ายางสงัเคราะห ์โดยความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบหลักอาจส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ และความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ  

บรษิทัฯ ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจไม่สามารถปรบัราคาขายผลติภณัฑห์รอืเงื่อนไขทาง
การคา้อื่นๆ กบัลูกคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดอ้ย่างทนัท่วงท ีอย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัการความเสีย่ง 
เช่น การซื้อน ้ายางขน้ดว้ยสตูรราคาทีอ่า้งองิการเปลีย่นแปลงราคาตามดชันีของตลาด และการก าหนดสตูรราคาผลติภณัฑท์ี่
บรษิทัฯ ขายใหลู้กคา้ทีส่อดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดบิทีแ่ทจ้รงิในการผลติผลติภณัฑใ์หใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาการส่งมอบสนิคา้ 
เป็นตน้ 

2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัที่มคีุณภาพในปรมิาณที่เพยีงพอและต่อเนื่อง ทัง้นี้  
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายน ้ายางข้นกบักลุ่ม STA โดยสญัญาซื้อขายน ้ายางขน้ดงักล่าวก าหนดใหก้ลุ่ม STA มหีน้าที่
ต้องจดัหาน ้ายางขน้ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในปรมิาณทีบ่รษิทัฯ ต้องการ นอกจากนี้บรษิทัฯ มปีระสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผูผ้ลติและผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดบิรายส าคญัต่างๆ มาอย่าง
ยาวนาน บรษิทัฯ มกีารเตรยีมความพรอ้มโดยการจดัหาผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ายางขน้และน ้ายางสงัเคราะหร์ายอื่นเพื่อ
เป็นทางเลอืกของบรษิทัฯ ในกรณีทีผู่ผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ายางขน้และน ้ายางสงัเคราะหข์องบรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาน ้า
ยางขน้และน ้ายางสงัเคราะหท์ีม่คีุณภาพใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอและต่อเน่ืองได้ 

3) ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง ทัง้การแข่งขนักับผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัและผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑท์ดแทน 

4) ความเสีย่งจากการพึง่พงิ STA ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ในการจดัหาน ้ายางขน้และไมฟื้นซึง่
เป็นวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ และการใหบ้รกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ สามารถจดัหาน ้ายางขน้จากผูผ้ลติ
อื่นๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงงานผลติของบรษิทัฯ หรอืในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยได ้ซึ่งปัจจุบนั มผีูผ้ลติหลายรายใน
พื้นที่บรเิวณใกล้เคยีงกบัที่ตัง้โรงงานผลติของบรษิัทฯ ซึ่งมกี าลงัการผลติน ้ายางขน้ที่สามารถรองรบัความต้องการของ
บรษิัทฯ นอกจากนี้ ส าหรบัการให้บรกิารอื่นๆ จากกลุ่ม STA นัน้ บรษิัทฯ ได้พฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัหาวตัถุดบิและการใหบ้รกิารต่างๆ จากกลุ่ม STA โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้หน่วยงานจดัซื้อได้ติดตามและแสวงหาผู้จดัหาหรือผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพื่อให้บรษิัทฯ 
สามารถรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจส่งผลใหก้ลุ่ม STA ไม่สามารถจดัหาหรอืใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการได้ 

5) ความเสี่ยงจากการจัดหาสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ หรือการขึ้นราคาอย่างมี
นัยส าคญัของสาธารณูปโภค 

6) ความเสี่ยงจากการที่ผู้แทนจ าหน่ายของบรษิัทฯ ไม่จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกต่อไปและ
บรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาผูแ้ทนจ าหน่ายมาทดแทนได ้

7) ความเสีย่งเกีย่วกบัการผดินัดของลูกหนี้ 
8) ความเสีย่งจากการทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ อาจมคีวามคุม้ครองไม่เพยีงพอ 

9) ความเสีย่งจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ หากกจิการของบรษิทัฯ หรอืกจิการของผูจ้ดัหาวตัถุดบิใหแ้ก่
บริษัทฯ ต้องหยุดชะงกั ซึ่งเกิดจากปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือของผู้จดัหาวัตถุดิบ ธุรกิจของ  

บรษิทัฯ หรอืการจดัหาวตัถุดบิหรอืสนิคา้อาจไดร้บัผลกระทบ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญั 
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10) ความเสีย่งจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบอื่นๆ ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชใ้นการด าเนินงาน
โดยปกต ิอาจเกดิความขดัขอ้งดว้ยเหตุผลหลายประการทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

11) ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น 

12) ความเสี่ยงจากการถูกยกเลกิหรอืปรบัลดสทิธปิระโยชน์ทางการค้าและนโยบายส่งเสรมิของภาครฐัใน
ตลาดต่างประเทศ 

13) ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

14) ความเสี่ยงจากขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า รวมถึงกฎหมาย
แขง่ขนัทางการคา้ฉบบัใหม่ของประเทศไทย 

15) ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ ความหวาดกลวัต่อการแพร่ระบาด หรอืปัญหารา้ยแรงดา้น
สาธารณสุขอื่นๆ 

5.5.2 ความเส่ียงในการบริหารจดัการ 

1) ความเสี่ยงจากการที่บรษิัทฯ มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งมอี านาจควบคุมกิจการและอาจมี
ผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2) ความเสีย่งจากการพึง่พาผูบ้รหิารหลกัและพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

3) ความเสีย่งจากความสามารถของบรษิทัฯ ในการจดัหาแรงงานทีจ่ าเป็นในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 

5.5.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

1) ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

2) ความเสีย่งจากการมภีาระหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

3) ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

5.5.4 ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม่ 
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพาราของภาครฐั 

2) ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรอืบรษิัทฯ อาจ
สญูเสยีโอกาสในการลงทุน 

5.5.5 ความเส่ียงเก่ียวกบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

1) ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว ซึง่อาจท าใหค้วามสามารถของผูล้งทุนในการโอน
หุน้ของบรษิทัฯ ถูกจ ากดัและมผีลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ 

 

5.6 ประมาณการทางการเงินในปัจจบุนั 

-ไม่ม-ี 

5.7 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

-ไม่ม-ี 
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6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ จะใชเ้งนิทุนภายในของบรษิทัฯ ในการช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบั
ธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้ใน PSE และบรษิทัฯ ใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) มาใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV และ
ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือรวมจ านวน 
16,295 ล้านบาท ดงันัน้ การช าระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจาก  

บรษิทัฯ มเีงนิสดและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเพยีงพอ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมสีาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  
-ไม่ม-ี 

 



 

33 

 

8. ผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนัซ่ึงรวมถึงรายการระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งันี้ 

บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

บมจ. ศรตีรงั 
แอโกรอนิดสัทร ี

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทัฯ  

รายไดจ้ากการขาย 

ถุงมอืยาง 

1,175.05 1,183.52 บรษิทัฯ ขายถุงมอืยางใหก้บั บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีเพื่อท าการ
จ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศบางราย เนื่องจาก บมจ. 
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี เป็นผู้มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ต่างประเทศ โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) ทัง้หมด 

โดยราคาถุงมอืยางที่ท าการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบรษิทัฯ บวกก าไร
ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากการเพิม่ลดของราคาวตัถุดบิหลกัคอื 
น ้ายางข้น  ต้นทุนการผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของ
ราคาถุงมอืยางในตลาดโลก ในการก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืยางมีการ
ก าหนดราคาขายถุงมอืยางเป็นรายเดือน ทัง้นี้ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็น
ราคาที่ได้พจิารณาถงึอตัราก าไรที่ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีพงึได้รบั
ตามรปูแบบการท าธุรกจิของผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม 

   บรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตขายถุงมอืยางในต่างประเทศ 
จึงมคีวามจ าเป็นที่ต้องขายถุงมอืยางผ่าน บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี 
บางส่วนจนกว่าจะได้ร ับใบอนุญาต นอกจากนี้  บมจ. ศรีตรังแอโกร
อนิดสัทร ีได้เขา้ร่วมการประมลูเพื่อจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ทางภาครฐั 
และเอกชนทัง้ใน และต่างประเทศ  ซึ่งท าให้มขี้อจ ากดัในการเปลี่ยนชื่อ
ผู้ขายถุงมือยาง รวมถึง ณ ปัจจุบัน ระบบการบันทึกบัญชี  และระบบ
ควบคุมสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ ไม่เพยีงพอและเหมาะสมในการรองรบั
การจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้รายย่อยภายในประเทศ ซึ่งบรษิทัฯ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการตดิตัง้ระบบ SAP เพื่อรองรบัการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่
ลูกคา้รายย่อยในประเทศ บรษิทัฯ จงึยงัคงจ าเป็นต้องขายถุงมอืยางใหแ้ก่
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ลูกค้าภายในประเทศผ่าน บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดัสทร ีจนกว่าจะติดตัง้
ระบบ SAP เสร็จสิ้น ทัง้นี้ บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถย้ายการขายถุงมือ
ยางจาก บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีมาทีบ่รษิทัฯ ทัง้หมดไดป้ระมาณสิ้น
ปี 2563 ถงึตน้ปี 2564 

  รายไดค้่าเช่ารบั 3.99 2.99 บรษิัทฯ  ได้จดัท าสญัญากบั บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีในการให้
เช่าอาคารโกดงัเก็บสนิคา้ เนื้อทีใ่ชส้อย 2,772 ตารางเมตร ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 
209/2 หมู่ 2 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ เพื่อให้ 
บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี ใช้เป็นพื้นที่เก็บถุงมอืยางในการจดัจ าหน่าย
แก่ผูซ้ื้อในประเทศโดยมรีะยะเวลาสญัญาเช่า 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 
2563 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2564 ในอตัราค่าเช่าตารางเมตรละ 120 บาท
ต่อเดอืน คดิเป็นค่าเช่าเดอืนละ 332,640 บาท โดยเป็นอตัราเท่ากบัที ่หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เด่นชยัปากน ้า ซึง่เป็นผูใ้หเ้ช่ารายเดมิแก่บมจ. ศรตีรงัแอโกร
อินดสัทร ีก่อนที่บรษิัทฯ ได้ท าการซื้อที่ดินและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวจาก
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เด่นชยัปากน ้า เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2561  

   รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ   4.50 บรษิัทฯ มรีายได้จากการเรยีกเก็บค่าบรกิารทางการตลาดกบั บมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีโดยอา้งองิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 
9/2562 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้มีมติรบัทราบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัของ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีครัง้ที ่7/2562 เรื่อง 
แนวทางการแบ่งขอบเขตการด าเนินธุรกิจระหว่าง บมจ. ศรีตรงัแอโกร
อนิดสัทร ีและบรษิทัฯ ซึ่งค่าบรกิารดงักล่าวค านวณจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
การขายของพนักงานฝ่ายการตลาดภายใต้สงักัดบริษัทฯ โดยคิดตาม
สดัส่วนปรมิาณการขายระหว่าง บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีและบรษิทัฯ   
และเริม่คดิค่าบรกิารตัง้แต่เดือนมกราคม 2563  โดยเป็นอตัราที่บรษิทัฯ  
พจิารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลสะท้อนต้นทุนและสดัส่วนตามปรมิาณขายที่
เกดิขึน้จรงิ  

  รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

0.10 0.09 บรษิทัฯ มรีายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิใหก้บั บมจ. ศรตีรงั
แอโกรอนิดสัทร ีสาขาตรงั ซึ่งใช้กบัรถโฟล์คลฟิท์ที่ใช้งานในพื้นที่ บรษิทั   
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รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องใช้วตัถุดบิดงักล่าวใน
ปรมิาณมาก จงึสามารถซื้อได้ในราคาที่มสี่วนลด ในขณะที่ บมจ. ศรตีรงั
แอโกรอินดสัทรี ใช้วตัถุดิบดงักล่าวในปรมิาณน้อย บรษิัทฯ จึงแบ่งขาย
วตัถุดบิดงักล่าวใหแ้ก่ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี เพื่อเป็นการประหยดั
ต้นทุนการสัง่ซื้อน ้ามนัเชื้อเพลิงของกลุ่มบรษิทัอย่างมปีระสทิธิภาพ โดย
ราคาน ้ามนัรถอ้างองิตามราคาน ้ามนั ณ วนัที่ซื้อขาย และสะท้อนต้นทุนที่
เกีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสม 

  ลูกหนี้การคา้ 106.35 264.35 เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

  ลูกหนี้อื่น 0.38 1.95 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

  เงนิทดรองจ่าย 0.01 - บรษิทัฯ จ่ายเงนิทดรองใหพ้นักงานทีไ่ปปฏบิตังิานใหก้บั บมจ. ศรตีรงั
แอโกรอินดสัทรี ซึ่งจะท าการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อปฏิบตัิงาน
เสรจ็ 

  ค่าซื้อน ้ายางขน้ 1,783.55 2,125.86 บรษิัทฯ ซื้อน ้ายางข้นจาก บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี และบรษิัท
ย่อยของ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี  ซึ่งบมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี
และบรษิัทย่อยของ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี เป็นผู้ผลิตน ้ายางข้นที่
สามารถผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพตรงตามความตอ้งการของบรษิทัฯ และ
สามารถส่งมอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพน ้ายางข้นให้แก่บริษัทฯ ได้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด   

        นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ  ได้เขา้ท าสญัญาซื้อ
ขายน ้ายางขน้กบั บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี และบรษิทัย่อยของ บมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี โดยมเีงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นไปตามราคาตลาด
และมีสูตรในการก าหนดราคาอ้างอิงราคาตลาดและปัจจัยต่างๆ  ได้แก่  
ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะหส์วนยาง (CESS) และอตัราแลกเปลีย่น  

  ค่าบรกิารสารสนเทศ
และงานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

16.65 7.76 บริษัทฯ ได้ใช้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบ ารุงร ักษา
ระบบ SAP จาก บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี ได้แก่ ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ 
ค่าบริการงานด้าน Hardware  ค่าบริการงานด้าน  Software  เป็นต้น  

เนื่องจาก บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี  มอีุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อม
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ส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภทของ
งานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่น เช่น ค่าเช่า
คอมพวิเตอร์ Notebook มอีตัราค่าบรกิารคดิต่อเครื่องต่อเดอืน เทยีบเท่า
กบัผูบ้รกิารรายอื่นคดิในอตัราเดยีวกนั  และอตัราค่าบรกิารดา้น Hardware 

บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตราค่าบริการ ต่ออุปกรณ์ต่อ
เครื่องต่อเดือน โดยสามารถเทียบเคยีงกบัผู้บรกิารรายอื่นที่ใหบ้รกิารใน
ลกัษณะงานใกลเ้คยีงกนัซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพืน้ที่ ชนิด
ของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร 

  ค่าบรกิารส านักงาน 11.27 19.08 บรษิัทฯ จ่ายค่าบรกิารส านักงานและงานบรกิารให้กบั บมจ. ศรตีรงั 
แอโกรอินดัสทรี ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการด้านห้อง  server, พื้นที่
ส านักงาน, พื้นที่โกดงั, งานด้านกฎหมาย, งานด้านประกนัภยั, งานด้าน
การเงิน , งานด้านทรัพยากรมนุษย์ , งานด้าน Branding และงานด้าน 
CSR(Corporate Social Responsibility) โดยการคดิค่าบรกิารดงักล่าวเป็น
รายเดือน ทัง้นี้บรษิัทฯ และ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี ได้มกีารสอบ
ทานงานใหบ้รกิารทัง้หมดและท าการตกลงอตัราค่าบรกิารใหม่เพื่อสะทอ้น
การท างานและการใหบ้รกิารดงักล่าวอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลใน
เดอืนพฤษภาคม 2563  ทัง้นี้ได้ก าหนดนโยบายใหม้กีารสอบทานทบทวน
ราคาทุกปี  อตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่บรษิทัฯ พจิารณาแลว้ว่าสมเหตุสมผล
หากเปรยีบเทยีบกบัการทีต่อ้งจดัหาพนักงานในส่วนงานดงักล่าว หรอืการ
จดัหาพืน้ที ่รวมถงึงานบรกิารดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

  ค่าวสัดุโรงงาน 10.76 5.70 บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี สาขากาญจนดษิฐ์ จ าหน่ายแอมโมเนีย 
ให้บริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก บมจ. ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี 
สาขากาญจนดิษฐ์ ได้มกีารสัง่ซื้อแอมโมเนียเพื่อใช้ในการผลิตน ้ายางขน้ 

อยู่เป็นประจ าในปรมิาณมาก ทัง้นี้เพื่อเป็นการประหยดัต่อขนาดและเป็น
การเพิม่การต่อรองด้านราคาและประหยดัต้นทุนการสัง่ซื้อแอมโมเนียซึ่ง
เป็นหนึ่งในสารเคมทีี่ใช้ในการผลติถุงมอืยางและการบรหิารสนิค้าคงคลงั
ของกลุ่มบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งพจิารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหาก
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ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

เปรยีบเทยีบกบัการทีต่อ้งจดัซื้อและจดัหาพนักงานในส่วนงานดงักล่าวดว้ย
ตวัเอง 

  ค่าบรกิารชัง่น ้าหนัก 0.84 0.63 บรษิทัฯ สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบรกิารชัง่น ้าหนักกบั บมจ. ศรตีรงั
แอโกรอนิดสัทร ีสาขากาญจนดษิฐ์  เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่มอีุปกรณ์การชัง่
น ้าหนักเพื่อใชใ้นการชัง่น ้าหนักรถทีบ่รรทุกสนิคา้ทุกประเภททีเ่ขา้และออก
จากโรงงาน เช่น วตัถุดิบน ้ายางข้น สารเคม ีไม้ฟืน และสนิค้าส าเร็จรูป 
เป็นต้น โดยก าหนดอตัราค่าบรกิารเหมาจ่ายรายเดือน โดยเป็นอตัราที่
บรษิทัฯ  พจิารณาแลว้ว่าสมเหตุสมผลหากเปรยีบเทยีบกบัการทีต่อ้งจดัหา
อุปกรณ์ บ ารุงดูแลรักษา และต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว 
รวมถงึพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง 

  ค่าบรกิารอื่นๆ -

ค่าบรกิารเช่าแทงค์ 
18.01 15.24 บรษิทัฯ สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบรกิารเช่าแทงค์เก็บน ้ายางข้นกบั

ทาง บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีสาขากาญจนดษิฐ์ เพื่อใช้ในการเกบ็น ้า
ยางสงัเคราะห์ในการผลติถุงมอืยางสงัเคราะห์ โดยคดิค่าบรกิารแทงค์ใน
อตัราต่อแทงค์ต่อเดอืน ซึ่งอตัราค่าบรกิารเช่าแทงค์ครอบคลุมถงึบรกิารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การโหลดน ้ายางรบัเข้าและเบิกออก รวมถึงการดูแลท า
ความสะอาดแทงค์ โดยเป็นอตัราที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดของแทงค์ใน
ขนาดใกลเ้คยีงหรอืปรบัทอนใหเ้ทยีบเคยีงกนั  

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  2.59 เป็นค่าบรกิารระบบสารสนเทศและงานบ ารุงรกัษาระบบ SAP คา้งจ่าย 
จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

  เจา้หนี้การคา้ 175.77 269.28 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

  เจา้หนี้อื่น 0.04 0.00 เป็นเงนิทดรองจ่ายใหพ้นักงานของ บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี ไป
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

  เงนิลงทุน 1 USD = 30.82 

บาท 

 บรษิทัฯ ซื้อหุน้ Sri Trang USA, Inc. 100% จาก บมจ. ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ีเพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในการจดักลุ่มธุรกจิถุง
มอืยางใหอ้ยู่ภายใตก้ารถอืหุน้ของบรษิทัฯ  โดยราคาซื้อขายหุน้ในจ านวน
เงิน 1 USD เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกนั โดยพิจารณาจากราคา
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ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของ Sri Trang USA, Inc ที่พิจารณา
จากคณะท างานของทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงร่วมกนั 

บมจ. ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ี

  

  

เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของ บรษิทัฯ  
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

Sri Trang USA, Inc. (บริษทัย่อยของบริษทัฯ) หลงัการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ  เข้าซื้อหุ้น Sri Trang 

USA, Inc. 100% จาก บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ในวันท่ี  30 

กันยายน 2562 (รายการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 –  วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 - วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0.00  บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี เรยีกเก็บค่าโทรศพัท์พนักงานของ Sri 

Trang USA, Inc. ที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ซึ่งจะท าการเรียกเก็บ
ภายหลังเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าบริการ
โทรศพัทต์ามจรงิ 

ค่าบรกิารสารสนเทศ
และงานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

0.39 1.17 บมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรี ได้ให้บรกิารเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ
และงานบ ารุงรกัษาระบบ SAP กับ  Sri Trang USA, Incได้แก่ License 

SAP, Server SAP, Maintenance License SAP เป็นต้น  เนื่องจาก บมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีมอีุปกรณ์และบุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการใหบ้รกิาร
ดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการก าหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ 

สามารถเทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิารรายอื่นที่ใหบ้รกิารในลกัษณะงานใกล้เคยีง
กันซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอียดเรื่องของพื้นที่และชนิดของอุปกรณ์ที่
ใหบ้รกิาร 

  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.04  บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการจดังานประชุม
ประจ าปี 2562 กบั Sri Trang USA, Inc.  โดยอตัราที่เรยีกเก็บเป็นอตัรา
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

  เจา้หนี้อื่น 0.04  รายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค ้า
ประกันจากธนาคารกสิกรไทย และค่าโทรศัพท์ของพนักงาน Sri Trang 

USA, Inc. ที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย  ที่ทางบมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี ทดรองจ่ายให้ Sri Trang USA, Inc. ซึ่งจะท าการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายภายหลงั  
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บมจ. ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ี

เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของ บรษิทัฯ  
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited 

(บริษทัย่อยของบริษทัฯ) 
หลงัการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ  เข้าซื้อหุ้น Shi Dong  

Shanghai Medical Equipment Company Limited 100% จากกลุ่มบ
มจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (รายการ
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 –  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 - วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

เจา้หนี้อื่น 0.01  บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไป
ปฏิบัติงานให้กับ Shi Dong  Shanghai Medical Equipment Company 

Limited ซึง่จะท าการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายภายหลงัเมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ 

บรษิทั รบัเบอรแ์ลนดโ์ปร
ดกัส ์จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทัฯ     

รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

0.23 0.14 บริษัทฯ  มีรายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงให้กบับริษัท รบั
เบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั เนื่องจากบรษิัทฯ  ต้องใช้วตัถุดิบดงักล่าวใน
ปรมิาณมาก จงึสามารถซื้อไดใ้นราคาทีม่สี่วนลด ในขณะที่ บรษิทั รบัเบอร์
แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั ใช้วตัถุดบิดงักล่าวในปรมิาณน้อย บรษิทัฯ  จงึแบ่ง
ขายวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ บริษัท รับเบอร์แลนด์ จ ากัด  เพื่อเป็นการ
ประหยัดต้นทุนการสัง่ซื้ อน ้ ามัน เชื้อ เพลิงของกลุ่ มบริษัทอย่ างมี
ประสทิธิภาพ โดยราคาน ้ามนัรถอ้างอิงตามราคาน ้ามนั ณ วนัที่ซื้อขาย 

สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลก าไรที่เหมาะสม และราคาสารเคมเีป็น
ราคาทีส่ะทอ้นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสม 

ลูกหนี้อื่น 0.01 0.01 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

เงนิทดรองจ่าย 0.02 0.02 บรษิทัฯ  จ่ายเงนิทดรองใหพ้นักงานที่ไปปฏบิตัิงานใหก้บับรษิทั  รบั
เบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั ซึ่งจะท าการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

  ค่าซื้อน ้ายางขน้ 420.97 457.36 บรษิทัฯ  ซื้อน ้ายางขน้จากบรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั   ซึ่ง 
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี และบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดสัทร ีเป็นผู้ผลิตน ้ายางข้นที่สามารถผลิตน ้ายางข้นที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของบริษัทฯ  และสามารถส่งมอบทัง้ปริมาณและ
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คุณภาพน ้ ายางข้นให้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด  

         นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน 2562 บรษิัทฯได้เขา้ท าสญัญาซื้อ
ขายน ้ายางข้น กบับมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรีและบรษิทัย่อยของบมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี โดยมเีงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นไปตามราคาตลาด
และมสีูตรในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาดและปัจจยัต่างๆได้แก่ ค่า
ขนส่ง ค่าสงเคราะหส์วนยาง (CESS) และอตัราแลกเปลีย่น  

  ค่าเช่าจ่าย 4.64 3.48 บรษิัทฯ  จ่ายค่าเช่าอาคารบ้านพกั ให้กบั บรษิัท รบัเบอร์แลนด์โปร
ดกัส ์จ ากดั เพื่อเป็นทีพ่กัใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ  เนื่องจากทีต่ ัง้โรงงาน
ของบริษัทฯ  อยู่ในพื้นที่ติดกันกับบริษัท รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากัด 

โดยก าหนดอตัราค่าบรกิารที่บรษิทัฯ  จ่ายใหแ้ก่บรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปร
ดกัส ์จ ากดั คดิเป็นค่าเช่าต่อหลงัต่อเดอืนส าหรบัอาคารทุกประเภทจ านวน 
645 หอ้ง นอกจากนี้บรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั ยงัเรยีกเก็บจาก
พนักงานผู้เช่าของบรษิัทฯ โดยตรงอีกในมูลค่าที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งค่าเช่า
รวมทัง้สองส่วนเป็นอัตราเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าห้องพักในพื้นที่
ใกลเ้คยีงกนั   

  ค่าบรกิารใชพ้ืน้ที ่ 1.08 0.81 บรษิทัฯ  ได้เช่าที่ดนิเพื่อใช้ในการเก็บไมฟื้นที่ใช้ในการผลติพลังงาน
ในการผลติถุงมอืยางโดยมพีื้นที่ในการเช่าทัง้หมดจ านวน 5.42 ไร่ โฉนด
เลขที่ 250477 ในอตัราค่าเช่าต่อปี ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงได้กบัค่าบรกิาร
ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่กลเ้คยีงบรเิวณต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

  ค่าซื้อน ้ายางขน้ 420.97 457.36 บรษิทัฯ  ซื้อน ้ายางขน้จากบรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั   ซึ่ง 
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี และบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดสัทร ีเป็นผู้ผลิตน ้ายางข้นที่สามารถผลิตน ้ายางข้นที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของบริษัทฯ  และสามารถส่งมอบทัง้ปริมาณและ
คุณภาพน ้ ายางข้นให้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด  
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         นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน 2562 บรษิัทฯได้เขา้ท าสญัญาซื้อ
ขายน ้ายางข้น กบับมจ. ศรตีรงัแอโกรอินดสัทรีและบรษิทัย่อยของบมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี โดยมเีงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นไปตามราคาตลาด
และมสีูตรในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาดและปัจจยัต่างๆได้แก่ ค่า
ขนส่ง ค่าสงเคราะหส์วนยาง (CESS) และอตัราแลกเปลีย่น  

  ค่าเช่าจ่าย 4.64 3.48 บรษิัทฯ  จ่ายค่าเช่าอาคารบ้านพกั ให้กบั บรษิัท รบัเบอร์แลนด์โปร
ดกัส ์จ ากดั เพื่อเป็นทีพ่กัใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ  เนื่องจากทีต่ ัง้โรงงาน
ของบริษัทฯ  อยู่ในพื้นที่ติดกันกับบริษัท รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากัด 

โดยก าหนดอตัราค่าบรกิารที่บรษิทัฯ  จ่ายใหแ้ก่บรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปร
ดกัส ์จ ากดั คดิเป็นค่าเช่าต่อหลงัต่อเดอืนส าหรบัอาคารทุกประเภทจ านวน 
645 หอ้ง นอกจากนี้บรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั ยงัเรยีกเก็บจาก
พนักงานผู้เช่าของบรษิัทฯ โดยตรงอีกในมูลค่าที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งค่าเช่า
รวมทัง้สองส่วนเป็นอัตราเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่ าห้องพักในพื้นที่
ใกลเ้คยีงกนั   

  ค่าบรกิารใชพ้ืน้ที ่ 1.08 0.81 บรษิทัฯ  ได้เช่าที่ดนิเพื่อใช้ในการเก็บไมฟื้นที่ใช้ในการผลติพลังงาน
ในการผลติถุงมอืยางโดยมพีื้นที่ในการเช่าทัง้หมดจ านวน 5.42 ไร่ โฉนด
เลขที่ 250477 ในอตัราค่าเช่าต่อปี ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงได้กบัค่าบรกิาร
ใหเ้ช่าพืน้ทีใ่กลเ้คยีงบรเิวณต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1.32 1.82 เป็นการตัง้ค่าเช่าแทงค์น ้ายางค้างจ่าย จากรายการค่าเช่าดังกล่าว
ขา้งตน้ 

บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์
จ ากดั 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

  

บริษทัฯ    

รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

 0.01 บรษิทัฯ  มรีายได้จากการจ าหน่ายถงัพลาสตกิสฟ้ีา (มอืสอง) ซึ่งเป็น
บรรจุภณัฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ใหก้บับรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั โดยราคา
ซื้อขายเป็นราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้  

ค่าซื้อน ้ายางขน้ 107.90 127.86 บรษิัทฯ  ซื้อน ้ายางข้นจากบรษิัท หน ่าฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั   ซึ่ง บมจ. 
ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรีและบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี 
เป็นผู้ผลิตน ้ายางข้นที่สามารถผลิตน ้ายางข้นที่มคีุณภาพตรงตามความ
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ต้องการของบรษิัทฯ  และสามารถส่งมอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพน ้ายาง
ข้นให้แก่ บรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด นอกจากนี้ เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯไดเ้ขา้ท า
สญัญาซื้อขายน ้ายางขน้ กบับมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรแีละบรษิทัยอ่ยขอ
งบมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีโดยมเีงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นไปตามราคา
ตลาดและมสีตูรในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาดและปัจจยัต่างๆได้แก่ 
ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะหส์วนยาง (CESS) และอตัราแลกเปลีย่น  

ค่าบรกิารอื่นๆ 0.35 0.09 บริษัทฯ  มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ เช่น 
ในช่วงที่บริษัทฯ มียอดการสัง่ซื้อถุงมือยางที่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลายกว่าปกต ิและในช่วงที่แรงงานซึง่เป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วน
ต้องไปด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวกบัหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ท าใหบ้รษิทัฯ มแีรงงานบรรจุภณัฑ์รายวนัไม่เพยีงพอ เป็น
ต้น  บรษิัทฯ  จึงว่าจ้างพนักงานของ บรษิัท หน ่าฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั เป็น
รายวนัในช่วงเวลาดงักล่าว โดยอตัราค่าจา้งทีบ่รษิทัฯ  จ่ายให ้บรษิทั หน ่า
ฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั เท่ากบัอตัราค่าจ้างที่บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั จ่าย
ใหพ้นักงานจรงิ   

  เจา้หนี้การคา้ 0.01 23.39 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

บริษัท สตาร์ เท็กซ์ร ับ
เบอร ์จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

บริษทัฯ     

เงนิลงทุน 163.07  บรษิทัฯ  ซื้อหุน้ Shi Dong  Shanghai Medical Equipment Company 

Limited   100%  จากบรษิทั สตาร์เทก็ซ์รบัเบอร ์จ ากดั  เพื่อเป็นการปรบั
โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในการจดักลุ่มธุรกจิถุงมอืยางใหอ้ยู่ภายใตก้ารถอื
หุน้ของบรษิทัฯ  โดยราคาซื้อขายหุน้ในจ านวนเงนิ 36,000,000 RMB เป็น
ราคาที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนั โดยพจิารณาจากราคามูลค่าตามบญัชแีละ
มูลค่ายุติธรรมของ Shi Dong  Shanghai Medical Equipment Company 

Limited ทีพ่จิารณาจากคณะท างานของทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงร่วมกนั 
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บรษิทั อนัวารพ์าราวดู 
จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

บริษทัฯ     

ค่าไมฟื้น 836.71 832.98 บริษัทฯ  ซื้อไม้ฟืนจาก บริษัท อันวาร์พาราวูด  จ ากัด  ทัง้หมด 
เนื่องจากบรษิทั อนัวาร์พาราวดู จ ากดั มคีวามเชี่ยวชาญในประกอบธุรกจิ
ในการจดัหาและจ าหน่ายไมย้างพารา ซึ่งมปีระสบการณ์มานานถึง 30 ปี 
และมบีุคลากรที่พรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว และสามารถจดัหาไม้
ฟืนได้ในปรมิาณตามความต้องการของบรษิทัฯ  ซึ่งมคีวามต้องการใช้ไม้
ฟืนในปรมิาณมากเพื่อเป็นแหล่งพลงังานในการผลิตถุงมอืยาง โดยเป็น
การซื้อขายผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) โดยอัตราราคาไม้ฟืน  เป็น
ราคาซื้อไมฟื้นของบรษิทั อนัวาร์พาราวูด จ ากดั  ณ วนัที่ท ารายการบวก
ด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินการ ซึ่งบรษิทัฯ  พจิารณาแล้วเหน็ว่าเหมาะสม หาก
เทยีบกบัการทีบ่รษิทัฯ  ตอ้งด าเนินการดงักล่าวดว้ยตนเอง ซึง่ตอ้งมตีน้ทุน
ของหน่วยงานดงักล่าวเพิม่ขึน้มา รวมทัง้ความสามารถในการจดัหาและ
รวบรวมไม้ฟืนของบริษัทฯ  ณ ปัจจุบันยงัไม่อยู่ในศักยภาพที่สามารถ
จัดห าไ ม้ ฟื น ไ ด้ เพีย งพ อ ต่อ การ ใช้ โ ดย ร ว มทั ้งห มดข อ ง บริษัท ฯ  
ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ  ได้เข้าท าสญัญาซื้อขายไมฟื้น
ระยะยาวกบั บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั โดยก าหนดราคาซื้อขายไมฟื้น
เป็นราคาต้นทุนของ บรษิทั อนัวาร์พาราวูด จ ากดั บวกค่าด าเนินการของ
บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

ค่าพาเลท 0.37  บรษิทัฯ  ซื้อพาเลท เพื่อใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของบรรจุภณัฑท์ีจ่ดัส่งพรอ้มกบั
สนิคา้ตามทีลู่กคา้ตอ้งการ จากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั ซึง่ประกอบ
ธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้มบีุคลากรทีพ่รอ้ม
ส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราราคาขายพาเลททีส่ามารถ
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

ค่าบรกิารอื่นๆ 0.00  บรษิทัฯ  ไดใ้ชบ้รกิารซอ่มฐานไมพ้าเลท จากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

ซึง่ประกอบธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้มบีุคลากร
ทีพ่รอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารทีบ่รษิทั อนัวาร์
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พาราวดู จ ากดั เรยีกเกบ็นัน้ เป็นการเรยีกเกบ็ตามตน้ทุนค่าแรงและค่า
วสัดุทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นงานใหบ้รกิารหลงัการขาย 

  ค่าพาเลท 0.37  บรษิทัฯ  ซื้อพาเลท เพื่อใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของบรรจุภณัฑท์ีจ่ดัส่งพรอ้มกบั
สนิคา้ตามทีลู่กคา้ตอ้งการ จากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั ซึง่ประกอบ
ธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้มบีุคลากรทีพ่รอ้ม
ส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราราคาขายพาเลททีส่ามารถ
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

  ค่าบรกิารอื่นๆ 0.00  บรษิทัฯ  ไดใ้ชบ้รกิารซอ่มฐานไมพ้าเลท จากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

ซึง่ประกอบธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้มบีุคลากร
ทีพ่รอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารทีบ่รษิทั อนัวาร์
พาราวดู จ ากดั เรยีกเกบ็นัน้ เป็นการเรยีกเกบ็ตามตน้ทุนค่าแรงและค่า
วสัดุทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นงานใหบ้รกิารหลงัการขาย 

  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  1.81 บรษิทัฯ  ไดซ้ื้อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน(ร.ง.4) ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการประกอบกจิการผลติไมส้บัจากไมย้างพาราและไมท้ี่
ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด และใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใช้
เครื่องจกัรเพื่อท าการผลติชิน้ไมส้บัจากไมย้างพาราและไมท้ีป่ลูกขึน้
โดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจ าหน่าย จากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั โดย
อตัราค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็เป็นราคาตามทีต่กลงไวใ้นสญัญาซื้อขายโรงงาน
ไมส้บั ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 ซึง่ผูข้ายเป็นผูถ้อืใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร 
ทีต่ ัง้อยู่บน นส.3 ก เลขที ่2073 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะวง อ าเภอ
หาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา  และผูซ้ื้อเป็นผูผ้ลติถุงมอืยางทางการแพทย ์และ
ใชไ้มส้บัเป็นแหล่งเชือ้เพลงิในการผลติพลงังานความรอ้นส าหรบั
กระบวนการผลติของผูซ้ือ้ และผูซ้ือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเป็นเจา้ของโรงงาน
สบั และถอืกรรมสทิธิใ์นใบอนุญาตผลติไมส้บัทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาแลว้ว่า
รายการดงักล่าวความจ าเป็นทางกฎหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ  และมคีวามสมเหตสุมผลในดา้นมลูค่า) เนื่องจากเป็น
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รายการทีค่ านวณจากตน้ทุนจรงิในการไดม้าซึง่ใบอนุญาตดงักล่าวของ
บรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

  ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  10.00 รายจ่ายล่วงหน้า เป็นรายการที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนข้างต้น  

เพื่อรองรบัก าลงัการผลติที่เพิม่ขึน้ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 

2563 เป็นตน้ไป 
 

บรษิทั สตารไ์ลทเ์อก็ซ์
เพรส ทรานสปอรต์ 
จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทัฯ    

ค่าขนส่ง 61.87 58.22 บรษิทั สตาร์ไลท ์เอก็เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั ใหบ้รกิารขนส่งใหก้บั
บริษัทฯ  เนื่องจากบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

ประกอบธุรกจิขนส่งสนิคา้และบรกิารจดัท าเอกสารน าเขา้และส่งออก ซึ่งมี
อุปกรณ์และบุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการบรกิารดงักล่าวและมปีระสบการณ์
ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสัง่ซื้อ 
(Purchase Order)และอัตราค่าบริการก าหนดตามราคาตลาดและมีการ
ปรบัราคาตามอตัราขึน้ลงของน ้ามนัในแต่ละช่วงเวลา  

  ค่าบรกิารจดัท าเอกสาร
น าเขา้และส่งออก 

7.08 7.50 บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั ใหบ้รกิารจดัท าเอกสาร
น าเขา้และส่งออกใหก้บั บรษิทัศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เนื่องจากบรษิทั สตารไ์ลท์ เอก็เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 

ประกอบธุรกจิจดัท าเอกสารน าเขา้และส่งออกและมปีระสบการณ์ในธุรกจิ
ดงักล่าวมากกว่า 20 ปี มคีวามเชีย่วชาญและมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการ
บรกิารดงักล่าว โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) 

และมอีตัราค่าบรกิารเอกสารน าเขา้และส่งออกตอ่ชุดเอกสาร  ซึง่เป็นอตัรา
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดส าหรบัการใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

  ค่าบรกิารอื่นๆ 21.92 7.40 บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั ใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง
สนิคา้กบั บรษิทัฯ  เนื่องจาก บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็เพรส ทรานสปอรต์ 

จ ากดั มคีวามเชีย่วชาญและมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการบรกิารดงักล่าว 

โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) โดยคดิค่าบรกิาร
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หางลาก (Trailer) ในส่วนทีเ่กนิกว่า Free time  ต่อวนัต่อหางลาก ซึง่เป็น
อตัราเทยีบเคยีงราคาตลาดรถร่วมทีใ่หบ้รกิารจอดคา้งคนื 

บรษิทัฯ  จ่ายค่าบรกิารดา้นการขนส่งสนิคา้และค่าบรหิารจดัการรถร่วม
ใหก้บับรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็เพรส จ ากดั  เนื่องจาก บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็
เพรส จ ากดั มคีวามเชีย่วชาญและมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการบรกิาร
ดงักล่าว และมศีกัยภาพสนับสนุนใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ไดท้นักบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้จาก
การขยายตวัขององคก์ร จงึถอืว่าอตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่
เหมาะสม 

 

  เจา้หนี้การคา้ 9.83 8.34 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

 

 

 เจา้หนี้อื่น 0.32 0.35 เป็นเจา้หนี้อื่นทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0.79 1.68 เป็นค่าขนส่งคา้งจ่าย จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็ 
เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทัฯ     

รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

6.08 4.75 บริษัทฯ  มีรายได้จากการจ าหน่ายสารเคมี น ้ ามันเชื้อเพลิง  และ
อุปกรณ์ท าความสะอาดเบ้ามอืให้กบับรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการท าความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ของ
บริษัทฯ   ทัง้นี้เนื่องจากบริษัทฯ  มีการสัง่ซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เป็น
จ านวนมากเป็นประจ า ในขณะที ่บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั  

ใช้วตัถุดบิและอุปกรณ์ดงักล่าวในปรมิาณน้อย ดงันัน้เพื่อเป็นการประหยดั
ต้นทุนการสัง่ซื้อสารเคม ีอุปกรณ์ และการบรหิารสนิค้าคงคลังของกลุ่ม
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ  จึงแบ่งขายวัตถุดิบและอุปกรณ์
ดงักล่าวให้แก่ บรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั  ในราคาต้นทุน
เฉลีย่ของ บรษิทัฯ   
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รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ  0.02 บรษิัทฯ  เรยีกเก็บค่าบรกิารอินเทอร์เน็ต กบับรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็ม 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จากการที่พนักงานบริษัทเข้าใช้งาน  ซึ่งเป็นอัตรา
เดยีวกบัที ่บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เรยีกเกบ็จากบรษิทัฯ  

  ลูกหนี้อื่น 0.51 0.44 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

  ค่าผลติและตดิตัง้
เครื่องจกัร 

847.08 434.34 บรษิทัฯ  ได้ว่าจ้างบรษิทั พรเีมยีร์ซสิเตม็เอนจเินียริง่ จ ากดั ออกแบบ 

ผลิตและติดตัง้ เนื่องจากมคีวามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตัง้ 

และดูแลรกัษาซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลติถุงมอืใหก้บั
บรษิทัฯ  มาอย่างยาวนาน โดยจดัท าเป็นสญัญาตามแต่ละโครงการที่ไดม้ี
การว่าจา้ง อกีทัง้การผลติและตดิตัง้เครื่องจกัรในการผลติถุงมอืยางถอืเป็น
การเขา้ถงึเทคโนโลยใีนการผลติที่เป็นความลบัทางการคา้ที่ บรษิทัฯ  ไม่
ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้เทคโนโลยีในการผลิต   ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวสอดคล้องตามผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่เป็นกิจการประเภท
เดยีวกนั 

  ค่าซื้ออะไหล่อุปกรณ์ 154.15 99.35 บริษัทฯ ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ กับบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง 
จ ากดั   เช่น มอเตอร์ ปัม๊ วาล์ว อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งบรษิทั 
พรเีมยีรซ์สิเตม็เอนจเินียริง่ จ ากดั มคีวามเชีย่วชาญในการจดัหาเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ส าหรบัการผลิตถุงมือให้กับกลุ่มบริษัทและท าการซื้อเป็น
ปรมิาณมากร่วมกบัการสัง่ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ในลกัษณะใกล้เคยีงกนัของ
กลุ่มบรษิทัศรตีรงั ทัง้นี้อตัราดงักล่าวเป็นอตัราเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

  Maintenance Service-

ค่าซ่อมบ ารุง 

595.51 128.31 บรษิัทฯ  จ่ายค่าซ่อมบ ารุงให้แก่บรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง 

จ ากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตัง้  และดูแลรกัษา
ซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลติถุงมอืให้กบับรษิทัฯ  มา
อย่างยาวนาน โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) อกี
ทัง้การบ ารุงดูแลรกัษาซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรในการผลิตถุงมอืยางถือเป็น
การเขา้ถงึเทคโนโลยใีนการผลติที่เป็นความลบัทางการคา้ที่ บรษิทัฯ  ไม่
ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้ นอกจากนี้การว่าจ้างดังกล่าวจาก
บรษิทั พรเีมยีร์ซสิเต็มเอน็จเินียริง่ จ ากดั ท าใหไ้ม่ต้องจดัหาพนักงานของ
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บรษิทั บรษิทัฯ  เองซึง่เป็นการเพิม่ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทัง้นี้อตัรา
ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

  Cleaning Service / 

ค่าบรกิารท าความ
สะอาด 

81.07 79.03 บรษิทัฯ  จ่ายค่าบรกิารท าความสะอาดเครื่องจกัรใหก้บับรษิทั พรเีมยีร์
ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั  เนื่องจากบรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากดั มคีวามช านาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจกัรใน
การผลติถุงมอื โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) อกี
ทัง้การท าความสะอาดเครื่องจกัรในการผลติถุงมอืยางซึ่งถอืเป็นการเข้าถงึ
เทคโนโลยใีนการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บรษิัทศรตีรงัโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่ประสงคใ์หบุ้คคลภายนอกเขา้ล่วงรู้ โดย
อตัราค่าบรกิารสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

  Calibrate / ค่าสอบ
เทยีบ 

4.67 4.91 บรษิทัฯ  จ่ายค่าบรกิารสอบเทยีบความเทีย่งตรงของเครื่องมอือุปกรณ์
ต่างๆ ให้กับบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  โดยเป็นการ
ใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) เนื่องจากบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็
เอน็จเินียริง่ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง ISO IEC17025 ทางดา้นมาตรฐานการ
สอบเทียบ และมีอุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมส าหรบัการให้บริการ  กรณี
เร่งด่วนสามารถเข้าด าเนินการได้ทนัที โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตาม
ประเภทอุปกรณ์ซึ่งอตัราบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาดของงานสอบเทยีบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก 

  ค่าบรกิารอื่นๆ 0.20 0.24 บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการขนส่งอุปกรณ์ และค่าบริการตรวจรับรอง
ทรพัย์สนิ เช่น เครน ลฟิท์ ใหแ้ก่บรษิทั พรเีมยีร์ซสิเต็มเอน็จเินียริง่ จ ากดั 

ตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ซื้อ ซึง่เป็นการใหบ้รกิารเป็นครัง้คราว 

  ค่าวสัดุโรงงาน 0.20 1.00 บริษัทฯ  ซื้อวาล์วควบคุม (Control valve) ขี้เลื่อย และอุปกรณ์
เบด็เตลด็ เช่น ตาข่าย ชัน้วางของ เป็นต้น จากบรษิทั พรเีมยีร์ซสิเตม็เอน็
จิเนียริง่ จ ากดั โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบเคยีงกับราคา
ตลาดได ้

  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.08 0.02 บรษิทัฯ  จ่ายค่าบรกิารใช้สถานที่ในการจดัอบรมแก่ บรษิทั พรเีมยีร์
ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั เพื่อเป็นการประหยดัต้นทุนการจดัอบรมของ
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

กลุ่มบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในราคาตน้ทุนเฉลีย่
ของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็ เอน็จเินียริง่ จ ากดั ซึง่ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่
สามารถเทยีบเคยีงกบัค่าบรกิารในการจดัหาสถานทีอ่บรมภายนอก 

  เจา้หนี้การคา้ 118.54 39.10 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

  เจา้หนี้อื่น 0.00  0.00  เป็นเจา้หนี้อื่นทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

บรษิทั ไทยกอง จ ากดั 
(มหาชน) 

ดร. ไวยวุฒ ิสนิ
เจรญิกุลเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่และเป็น
กรรมการ 

บริษทัฯ    ก่อนการควบบริษทั (รายการระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 – 31 

มีนาคม 2562) 

รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

0.34   บรษิทัฯ  จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมอืยางและสารเคมใีหแ้ก่ บรษิทั ไทย
กอง จ ากดั (มหาชน) เพื่อใชบ้รรจุถุงมอืยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมอืยางเกดิ
ความเสียหายระหว่างการขนส่งหรอืการจัดเก็บของลูกค้าและเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลติ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของ บรษิทัฯ  บวกค่า
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งและก าไรทีเ่หมาะสม 

ค่าซื้อถุงมอื 76.82   บริษัทฯ  ซื้อถุงมือยางจากบริษัทไทยกอง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตถุงมอืยางรายหนึ่งที่สามารถผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกคา้ของบรษิทัฯ  ช่วยลดความเสีย่งในการจดัหาผลติภณัฑ์ 
โดยเป็นการซื้อขายภายใตส้ญัญาซื้อขายถุงมอืยาง ทัง้หมด โดยมรีาคาซื้อ
ขายตามเงื่อนไขการส่งมอบหน้าโรงงาน (EX Factory) และสามารถ
เทียบเคียงกับราคาสินค้าประเภทใกล้เคียงกันกับที่ บริษัทฯ จ าหน่าย
ในช่วงเวลาเดยีวกนัได ้

  เจา้หนี้การคา้ 17.10   เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

บรษิทั สะเดา พ.ีเอส. รบั
เบอร ์จ ากดั 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

  

บริษทัฯ      

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.11  1.16  บริษัทฯ  มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ เช่น 
ในช่วงที่บริษัทฯ มียอดการสัง่ซื้อถุงมือยางที่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลายกว่าปกต ิและในช่วงที่แรงงานซึง่เป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วน
ต้องไปด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวกบัหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ท าใหบ้รษิทัฯ มแีรงงานบรรจุภณัฑ์รายวนัไม่เพยีงพอ เป็น
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

ตน้  บรษิทัฯ  จงึว่าจา้งพนักงานของ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์จ ากดั 
เป็นรายวนัในช่วงเวลาดงักล่าว โดยอตัราค่าจ้างที่บรษิทัฯ  จ่ายให้ บรษิทั 
สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร์ จ ากดั เท่ากบัอตัราค่าจ้างที่บรษิทั สะเดา พ.ีเอส. 
รบัเบอร ์จ ากดั จ่ายใหพ้นักงานจรงิ  

Sri Trang International 

Pte Ltd. 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

บริษทัฯ       

รายได้จากการขายถุง
มอืยาง 

236.03   บรษิทัฯ  ขายถุงมอืยางใหก้บั Sri Trang International Pte.Ltd เพื่อท า
การจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกค้าต่างประเทศบางราย โดยเป็นการขายผ่าน ใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมือยางที่ท าการซื้อขายเป็น
ราคาต้นทุนของบรษิทัฯ  บวกก าไรตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจาก
การเพิ่มลดของราคาวตัถุดิบหลักคือน ้ ายางข้น   ต้นทุนการผลิต อัตรา
แลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมอืยางในตลาดโลก ในการ
ก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืยางมกีารก าหนดราคาขายถุงมอืยางเป็นราย
เดอืน ทัง้นี้ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาที่ไดพ้จิารณาถงึอตัราก าไรที่ Sri 

Trang International Pte.Ltd  พงึได้รบัตามรูปแบบการท าธุรกิจของผู้จัด
จ าหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม ทัง้นี้  บริษัทฯ  ไม่มีแผนการน า Sri 

Trang International Pte Ltd. มาอยู่ภายใต้บรษิัทฯ  เนื่องจาก Sri Trang 

International Pte Ltd.  ประกอบธุรกจิจ าหน่ายยางธรรมชาตเิป็นหลกั ทัง้นี้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ  สามารถย้ายการขายถุงมอืยางจาก 
Sri Trang International Pte Ltd.  มาทีบ่รษิทัฯ  ไดท้ัง้หมดแลว้ 

  รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

0.14  บรษิทัฯ  จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมอืยางใหแ้ก่ Sri Trang International 

Pte Ltd. เพื่อใช้บรรจุถุงมือยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมือยางเกิดความ
เสยีหายระหว่างการขนส่งหรอืการจดัเก็บของลูกคา้ โดยราคาซื้อขายเป็น
ราคาต้นทุนของ บริษัทฯ  บวกค่าด าเนินการที่เกี่ยวข้องและก าไรที่
เหมาะสม  

  เจา้หนี้อื่น  0.23 เป็นเงินทดรองจ่ายกิจกรรม CSR ต่างประเทศ ของบริษัทฯ  ที่ Sri 

Trang International Pte Ltd ได้ท าการทดรองจ่ายไปก่อนและมกีารเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายภายดงักล่าวจากบรษิทัฯ ในภายหลงั 
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

Sri Trang USA, Inc. 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

บริษทัฯ    ก่อนการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  (รายการระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 – วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

รายได้จากการขายถุง
มอืยาง 

237.86  บรษิัทฯ  ขายถุงมอืให้กบั Sri Trang USA, Inc. เพื่อท าการจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ  

(Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืยางที่ท าการซื้อขายเป็นราคา
ต้นทุนของบรษิัทฯ  บวกก าไรตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากการ
เพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลักคือน ้ ายางข้น   ต้นทุนการผลิต อัตรา
แลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก  ในการ
ก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอืยางเป็นรายเดือน  

ทัง้นี้ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ดพ้จิารณาถงึอตัราก าไรที ่Sri Trang 

USA, Inc.  พงึได้รบัตามรูปแบบการท าธุรกิจของผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
อย่างเหมาะสม ทัง้นี้บรษิทัฯ  เขา้ซื้อหุน้ Sri Trang USA, Inc. 100% จาก 
บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัใน
การจดักลุ่มธุรกจิถุงมอืยางใหอ้ยู่ภายใตก้ารถอืหุน้ของบรษิทัฯ  ในวนัที ่30 

กนัยายน 2562 

    ลูกหนี้การคา้ 97.72  เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

Shi Dong Shanghai 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

  

บริษทัฯ      

เจา้หนี้อื่น 0.01  เป็นเงนิทดรองจ่ายใหพ้นักงานของบรษิทัฯ  ไปปฏบิตังิานที ่Shi Dong 

Shanghai ซึง่จะท าการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายภายหลงัเมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ 

Shi Dong Shanghai 

  

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั
ฯ  มอี านาจควบคุม 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited 

(บริษทัย่อยของบริษทัฯ) 
หลงัการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ  เข้าซื้อหุ้น Shi Dong  

Shanghai Medical Equipment Company Limited 100% จากกลุ่มบ
มจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (รายการ
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 –  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 - วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

  

  

ค่าบรกิารส านักงาน 2.26 4.37  Shi Dong  Shanghai Medical Equipment Company Limited จ่ า ย
ค่าบริการส านักงานให้กับ Shi Dong Shanghai  ซึ่งให้บริการด้านงาน
บริหารบุคลากร , งานด้านบัญชีการเงิน และงานด้าน  Branding โดย
ค่าบรกิารที่เรยีกเก็บเป็นอตัราทีไ่ด้ตกลงกนัตัง้แต่วนัที ่15 กนัยายน 2562 

และก าหนดนโยบายใหม้กีารสอบทานทบทวนราคาทุกปี  ตามที่ระบุไวใ้น
เงื่ อ น ไ ข ของสัญญา  โ ดย เ ป็น อัตร าที่  Shi Dong  Shanghai Medical 

Equipment Company Limited  พิจ า ร ณ า แ ล้ ว ว่ า ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล ห า ก
เปรียบเทียบกับการที่ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว  หรือการ
จดัหาพืน้ที ่รวมถงึงานบรกิารดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

เจา้หนี้อื่น 1.70 - เป็นเจา้หนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

Sri Trang Indochina 

(Vietnam) Company 

Limited 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม 

  

บริษทัฯ      

รายได้จากการขายถุง
มอืยาง 

8.27 24.94 บริษัทฯ   ข าย ถุ งมือ ย างให้กับ  Sri Trang Indochina (Vietnam) 

Company Limited เพื่อท าการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเวยีดนาม 

โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order)  ทัง้หมด โดยราคาถุงมอื
ทีท่ าการซื้อขายเป็นราคาตน้ทุนของบรษิทัฯ  บวกก าไรตามความเหมาะสม 

โดยพจิารณาจากการเพิม่ลดของราคาวตัถุดิบหลกัคอืน ้ายางข้น  ต้นทุน
การผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือใน
ตลาดโลก ในการก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอื
ยางเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ดพ้จิารณาถงึอตัรา
ก าไรที ่Sri Trang Indochina (Vietnam) Company Limited  พงึไดร้บัตาม
รูปแบบการท าธุ รกิจของผู้จัดจ าหน่ายถุ งมือยางอย่ างเหมาะสม   

ทัง้นี้หากบรษิทัฯ  สามารถจ าหน่ายถุงมอืยางใน Vietnam ได้เกนิกว่า 10 

ล้านชิ้นต่อเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน หรือเมื่อบมจ. 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีและบรษิทัฯ  พจิารณาว่า เหมาะสม แลว้แต่อย่างใด
จะเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ  จะจัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศ
เวยีดนามเอง โดยไม่ขายถุงมอืยางผ่าน Sri Trang Indochina (Vietnam) 

Company Limited อกีต่อไป 



 

53 

 

บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

    ลูกหนี้การคา้ 0.91 15.47 เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

  ค่านายหน้า 0.23 0.40 บรษิทัศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ่ายค่านายหน้า
จากการติดต่อหาลูกคา้และประสานงานด้านการขายถุงมอืยางให้กบั Sri 

Trang Indochina (Vietnam) Company Limited ต ามปริมาณที่ ข า ย ใ น
อตัราที่ตกลงกนัไว้ และเป็นอตัราค่านายหน้าที่สามารถเทียบเคยีงได้กบั
อตัราค่านายหน้าที่บรษิัทศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ช าระให้แก่ลูกค้ารายอื่น ทัง้นี้บรษิัทศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ได้จดัท านโยบายค่าใชจ้่ายค่านายหน้า (Commission Fee) ของ
บรษิทัศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2563 

  เจา้หนี้การคา้ 0.12 0.26 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มตน้ทุนและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

Shi Dong  Shanghai 

Medical Equipment 

Company Limited 

  

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

  

บริษทัฯ      ก่อนการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  (รายการระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 –  วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

รายได้จากการขายถุง
มอืยาง 

410.96  บรษิทัฯ  ขายถุงมอืใหก้บั Shi Dong  Shanghai Medical Equipment 

Company Limited  เพื่อท าการจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศจนี โดยเป็น
การขายผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืยางทีท่ า
การซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบรษิัทฯ  บวกก าไรตามความเหมาะสม 

โดยพจิารณาจากการเพิม่ลดของราคาวตัถุดิบหลกัคอืน ้ายางข้น  ต้นทุน
การผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมอืยางใน
ตลาดโลก ในการก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอื
ยางเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ดพ้จิารณาถงึอตัรา
ก าไรที ่Shi Dong  Shanghai Medical Equipment Company Limited  พงึ
ไดร้บัตามรปูแบบการท าธุรกจิของผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม 

ลูกหนี้การคา้ 283.44  เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์
เอเซยี จ ากดั 

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ

บริษทัฯ      

รายได้จากการขายวสัดุ
โรงงาน 

1.08 0.61 บริษัทฯ  จ าหน่ายสารเคมีและน ้ามนัเชื้อเพลิงให้ บริษัท เซมเพอร์
เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด เนื่องจากบริษัทฯ  มีการสัง่ซื้อวัสดุโรงงานเป็น
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

ปรมิาณมากในการผลติ ในขณะที ่บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์เอเซยี จ ากดั ใช้
วตัถุดิบดังกล่าวในปริมาณน้อย ดังนัน้เพื่อเป็นการประหยดัต้นทุนการ
สัง่ซื้อสารเคมีและการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษิทัฯ  จงึไดจ้ าหน่ายสารเคมแีละน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยราคา
น ้ามนัรถอ้างองิตามราคาน ้ามนั ณ วนัที่ซื้อขาย สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวขอ้ง
และผลก าไรที่เหมาะสมของ บรษิทัฯ  และราคาสารเคมเีป็นราคาทีส่ะทอ้น
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสมของ บรษิทัฯ  

    รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ 6.98 3.71 บรษิทัฯ   ขายไอน ้า (Steam) ใหก้บั  บรษิทั เซมเพอร์เฟลก็ซ์ เอเซยี 
จ ากดั เนื่องจากทาง บรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซยี จ ากดั ไม่มเีครื่องจกัร
ในการผลิต Steam ของตนเอง  โดยก าหนดอัตราค่าไอน ้า (Steam)  ที่
สะทอ้นตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ   

    ลูกหนี้อื่น 0.37 0.48 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.06  บริษัทฯ  ซื้อท่อไฮโดรลิก กับบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์เอเซีย จ ากัด 

เพื่อใช้ในการบ ารุงและซ่อมแซมเครื่องจกัร โดยเป็นการซื้อขายผ่านใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order)  โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาที่ขายให้ลูกค้า
ทัว่ไป ซึง่ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดได้ 

บรษิทั ศรตีรงัไอบซี ี
จ ากดั 

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทัฯ     

ค่าบรกิารสารสนเทศ
และงานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

7.24 31.97 บริษัทฯ  ได้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศและงานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP จากบริษัท ศรีตรงัไอบีซี จ ากัด ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
ค่าบริการงานด้าน  Hardware  ค่าบริการงานด้าน Software  เป็นต้น  

เนื่องจาก บรษิทั ศรตีรงัไอบซี ีจ ากดั มอีุปกรณ์และบุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบั
การให้บรกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภทของงาน
สารสนเทศ สามารถเทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิารรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพวิเตอร ์
Notebook มอีตัราค่าบรกิารคดิต่อเครื่องต่อเดอืน เทยีบเท่ากบัผูบ้รกิารราย
อื่นคิดในอัตราเดียวกัน   และอัตราค่าบริการด้าน Hardware บริการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คดิอตัราค่าบรกิาร ต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องต่อ
เดอืน โดยสามารถเทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิารรายอื่นทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะงาน
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

ใกลเ้คยีงกนัซึง่อาจแตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพืน้ที่ ชนิดของอุปกรณ์
ทีใ่หบ้รกิาร 

ค่าบรกิาร  10.98 บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการให้กับบริษัท ศรีตรังไอบีซี จ ากัด  ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริการของบุคลากร 2 ท่าน ภายใต้ Secondment 

Agreement เพื่อใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ  และทมีงานฝ่ายการตลาดและฝ่าย
วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  ในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ แผน 

กลยุทธ์ ในการด าเนินการด้านการตลาดและการพัฒนา จัดการด้าน
ผลติภณัฑ์ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทางธุรกจิของ
บรษิัท โดยหากพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และ
คุณสมบตัทิีค่รบถว้นแลว้ อตัราค่าบรกิารดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ 1.86 6.91 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากรายการกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2.23  เป็นค่าบรกิารระบบสารสนเทศและงานบ ารุงรกัษาระบบ SAP คา้งจ่าย 
จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

  เจา้หนี้อื่น 0.01 0.01 เป็นเงินทดรองจ่ายให้พนักงานของบริษัท ศรีตรงัไอบีซี จ ากัด ไป
ปฏิบัติงานที่ บริษัทฯ  ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

บรษิทั ศรตีรงัไอบซี ี
จ ากดั 

  

  

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่ของ 

บรษิทัฯ มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

  

  

Sri Trang USA, Inc. (บริษทัย่อยของบริษทัฯ) หลงัการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ  เข้าซื้อหุ้น Sri Trang 

USA, Inc. 100% จาก บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ในวันท่ี  30 

กันยายน 2562 (รายการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 –  วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 - วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

ค่าบรกิารสารสนเทศ
และงานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

0.03 0.10  Sri Trang USA, Inc. จ่ายค่าบรกิารงานดา้น Software เกีย่วกบัระบบ 
Maintenance Service ของโปรแกรม SAP ให้กับบริษัท ศรีตรังไอบีซี 
จ ากดั เนื่องจาก บรษิทั ศรตีรงัไอบซี ีจ ากดั มอีุปกรณ์และบุคลากรที่พรอ้ม
ส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภทของ
งานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่นที่ให้บริการใน
ลกัษณะงานใกล้เคยีงกนัซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพื้นที่และ
ชนิดของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร 
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 0.00  เป็นการตัง้ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

  เจา้หนี้การคา้ 0.01 0.01 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

บรษิทั ศรตีรงัไอบซี ี
จ ากดั 

  

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่ของ 

บรษิทัฯ มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

  

Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited 

(บริษทัย่อยของบริษทัฯ) 
หลงัการปรบัโครงสร้างบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ  เข้าซื้อหุ้น Shi Dong  

Shanghai Medical Equipment Company Limited 100% จากกลุ่ม 

บมจ. ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี ในวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 (รายการ
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 –  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 - วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

ค่าบริการสารสนเทศ
แ ล ะ ง า น บ า รุ ง ร ัก ษ า
ระบบ SAP 

 0.08 Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited จ่ า ย
ค่าบริการงานด้าน Software เกี่ยวกับระบบ Maintenance Service ของ
โปรแกรม SAP ใหก้บับรษิทั ศรตีรงัไอบซี ีจ ากดั  เนื่องจาก บรษิทั ศรตีรงั
ไอบซี ีจ ากดั  มอีุปกรณ์และบุคลากรที่พรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว 

โดยอัตราค่าบริการก าหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ  สามารถ
เทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิารรายอื่นทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะงานใกลเ้คยีงกนัซึง่อาจ
แตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพืน้ทีแ่ละชนิดของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร 

  เจา้หนี้การคา้  0.08 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

บรษิทั ศรตีรงั รบัเบอร ์
แอนด ์แพลนเทชัน่ 
จ ากดั 

  

  

นิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่มอี านาจ
ควบคุม และมี
กรรมการร่วมกนั 

  

  

บริษทัฯ      

รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ  0.10 บรษิทัฯ  มรีายได้จากการจ าหน่ายถงัพลาสตกิสฟ้ีา (มอืสอง) ซึ่งเป็น
บรรจุภณัฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้กบับรษิัท ศรตีรงั รบัเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
จ ากดั โดยราคาซื้อขายเป็นราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้  

เงนิทดรองจ่าย 0.00  บริษัทฯ  จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ บริษัท 
ศรตีรงั รบัเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จ ากดั ซึ่งจะท าการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
ภายหลงัเมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ 

บรษิทั อเลค-เทค เอน็จิ
เนียริง่ จ ากดั 

  

นิตบิุคคลทีเ่ป็นคู่
สมรสของคุณอร
ลกัษณ์ นาคนิทร ์ 

บริษทัฯ      

ค่าซื้ออะไหล่อุปกรณ์ 0.00  บรษิัทฯ   ซื้อเครื่องตรวจจบัควนั กบับรษิัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ซึ่งได้เสนอราคาและราคาจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านกระบวนการ
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บุคคล / นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการงบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ก.ย. 63 

  ซึง่เป็นผูด้ ารง
ต าแหน่งระดบั
บรหิารในสายงาน
บญัชหีรอืการเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรอื
เทยีบเท่า 

เปรียบเทียบราคาจากฝ่ายจัดซื้อ  ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ทอ้งตลาด 

Maintenance Service-

ค่าซ่อมบ ารุง 

0.00  บรษิัทฯ  จ่ายค่าซ่อมบ ารุงระบบไฟเบอร์ออฟตกิให้กบับรษิทั อเลค-
เทค เอน็จเินียริง่ จ ากดั ซึง่ไดเ้สนอราคาค่าบรกิารและราคาจดัซื้อจดัจ้างได้
ผ่านกระบวนการเปรยีบเทยีบราคาจากฝ่ายจดัซื้อ ซึง่สามารถเทยีบเคยีงได้
กบัราคาทอ้งตลาด 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

  

  

  

นิตบิุคคลที่
กรรมการ โดยคุณ
วรีกร อ่องสกุล เป็น
กรรมการ 
  

  

  

บริษทัฯ      

ค่าตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู 

10.63 2.69 บรษิทัฯ  จ่ายค่าตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสูงใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

โดยเป็นการขยายพื้นที่จ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  ซึ่งเป็น
อตัราเดยีวกบัทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเรยีกเกบ็กบัผูป้ระกอบการรายอื่น  

ค่าไฟฟ้า 617.43 460.68 บรษิทัฯ  จ่ายค่าไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึ่งใช้ในการผลิต
สนิคา้และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ซึ่งเป็นอตัราเดยีวกบัที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเรยีกเกบ็กบัผูป้ระกอบการรายอื่น  

ค่าซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า 

0.03 0.06 บรษิทัฯ  จ่ายค่าบรกิารในการตรวจหาจุดรอ้นหรอืจุดสมัผสัทางไฟฟ้า 

ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเรยีกเก็บกบัผูป้ระกอบการ
รายอื่น  
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9. สรปุสาระของสญัญาท่ีส าคญั ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

9.1  สญัญาซื้อขายน ้ายางข้น (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซื้อขายน ้า
ยางข้น ฉบบัลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563) 

คู่สญัญา (1) บรษิทัฯ (ผูซ้ื้อ) 
  (2) STA   (3) RBL   (4) NHR (ผูข้าย) 
วนัท่ีลงนามในสญัญา 28 มถิุนายน 2562 

วนัท่ีมีการแก้ไขสญัญาเพ่ิมเติม 31 มกราคม 2563 (และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2563) 

ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญามกี าหนดอายุ 3 ปีนับตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และเมือ่ครบก าหนดระยะเวลา 
3 ปีดงักล่าวแลว้ ใหส้ญัญานี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไปโดยอตัโนมตัอิกี 1 ปี และเป็นเช่นน้ี
ต่อไปทุกปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญา เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลกิสญัญา หรอืมกีาร
เลกิสญัญาตามเงือ่นไขของสญัญา 

ราคาซื้อขาย - คู่สญัญาตกลงก าหนดราคาซื้อขายน้ายางขน้ดว้ยเงือ่นไขการส่งมอบ ณ โรงงานของผู้
ซื้อแต่ละแห่งในประเทศไทยตามทีผู่ซ้ื้อแจง้สาหรบัการส่งมอบแต่ละครัง้ โดยราคาให้
เป็นไปตามสตูรการค านวณราคาซื้อขายน้ายางขน้  

  - ผูซ้ื้อมสีทิธซิื้อน ้ายางขน้ดว้ยราคาตามทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (Spot Price) 

ในปรมิาณทีก่ าหนดของปรมิาณน ้ายางขน้ตามทีผู่ซ้ื้อแจง้ใหผู้ข้ายทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาล่วงหน้า 1 เดอืน 

สิทธิและหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
คู่สญัญา 

- ผูซ้ื้อตกลงซื้อ และผูข้ายตกลงขายน ้ายางขน้ ตามคุณสมบตัทิีต่กลงกนัตามสญัญาซื้อ
ขายน ้ายางขน้ 

  - ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้ประมาณการปรมิาณน ้ายางขน้ทีผู่ซ้ื้อตอ้งการใชล่้วงหน้าแก่ผูข้าย
ล่วงหน้าทุกไตรมาส และแจง้ปรมิาณน ้ายางขน้ทีผู่ซ้ื้อตอ้งการใชแ้ก่ผูข้ายเป็นเวลา
ล่วงหน้า 1 เดอืนหากปรมิาณการใชน้ ้ายางขน้ทีผู่ซ้ื้อออกใบสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ข้ายมี
ประมาณการใชน้ ้ายางขน้รวมแลว้เกนิกว่ารอ้ยละทีก่ าหนด ของปรมิาณน ้ายางขน้ทีผู่้
ซื้อไดแ้จง้แก่ผูข้ายเป็นเวลาล่วงหน้า 1 เดอืน ผูข้ายมสีทิธปิฏเิสธการส่งมอบน ้ายางขน้
ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

การบอกเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี้สิน้สุดหาก (ก) คู่สญัญาตกลงรว่มกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอื (ข) คู่สญัญาใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีดงัต่อไปนี้ 

  (1) เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏบิตัผิดิสญัญาและไมม่กีารแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามสญัญา หรอื 

  (2) มกีารออกกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั การตคีวามของหน่วยงานราชการซึง่มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินการภายใตส้ญัญานี้ 
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9.2  สญัญาซื้อขายไม้ฟืน 

คู่สญัญา (1) บรษิทัฯ (ผูซ้ื้อ) 
  (2) ANV (ผูข้าย) 
วนัท่ีลงนามในสญัญา 2 กนัยายน 2562 

ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญามกี าหนดอายุ 3 ปีนับตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และเมือ่ครบก าหนดอายุตาม
สญัญาแลว้ คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ไดบ้อกเลกิสญัญา ใหถ้อืว่าสญัญามผีลบงัคบัใช้
ไปอกีเป็นระยะเวลาครัง้ละ 1 ปี 

ราคาซื้อขาย คู่สญัญาตกลงก าหนดราคาซื้อขายเป็นราคาทีผู่ข้ายสามารถจดัซื้อไมฟื้นไดจ้ากแหล่ง
ต่างๆ แต่ละคราว บวกค่าด าเนินการจดัการตามทีคู่่สญัญาตกลงกนั 

สิทธิและหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
คู่สญัญา 

ผูซ้ื้อตกลงซื้อ และผูข้ายตกลงขายไมฟื้นซึง่ไมใ่ชไ่มห้วงหา้มตามกฎหมาย โดยผูข้าย
ตกลงจะจดัหาปรมิาณไมฟื้นตามทีผู่ซ้ื้อตอ้งการและจดัส่งไมฟื้นใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ณ สถานที่
เกบ็ไมฟื้นในโรงงานของผูซ้ื้อแตล่ะแห่งในประเทศไทย 

การบอกเลิกสญัญา สญัญาฉบบันี้สิน้สุดหาก  
(ก) คู่สญัญาตกลงร่วมกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื  

(ข) คู่สญัญาใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏบิตัผิดิสญัญาและไมม่กีารแกไ้ขภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามสญัญา หรอื 

(2) มกีารออกกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั การตคีวามของหน่วยงานราชการซึง่มี
ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินการภายใตส้ญัญานี้ 

 

10. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นผูม้ส่ีวนได้
เสยีจงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ในวาระที ่1 - 4 ซึง่เป็นวาระทีพ่จิารณาอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการเกีย่วกบัการซื้อหุน้สามญัและทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.  STA 725,037,300 50.75 

2.  RBL 77,663,400 5.44 

3.  บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 53,376,900 3.74 

4.  ดร. ไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล 69,709,200 4.88 

5.  นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 6,236,900 0.44 

6.  นายล ีพอล สุเมธ 6,370,000 0.45 



 

60 

 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

7.  นางวรด ีสนิเจรญิกุล 6,270,000 0.44 

8.  นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 208,900 0.02 

9.  นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 88,900 0.006 

10.  นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 70,000 0.005 

11.  นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 70,000 0.005 

12.  นางสาววรรณิสา สนิเจรญิกุล 260,000 0.02 

13.  นายภทัราวธุ พาณิชยก์ุล 40,000 0.003 

14.  นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 1,742,300 0.12 

15.  นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 23,000 0.002 

16.  พ.อ. ธนสร ป้องอาณา 2,000 0.0001 

17.  นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 607,000 0.04 

18.  นายอุดม พฤกษานุศกัดิ ์ 33,000 0.002 

19.  นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ 605,000 0.04 

20.  นางสาวนุชนาถ ไชยรตัน์ 41,500 0.003 

ทีม่า: บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีระบุถึงความ
สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับ
บุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาการเขา้ท ารายการแลว้มคีวามเหน็ว่าการเขา้ท า
ธุรกรรมของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อหุน้
ใน PSE จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารและวางแผนการขยายก าลงัการผลติกบั PSE ซึง่เป็นบรษิทัทีม่คีวามพรอ้มและ
มคีวามเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลติ ติดตัง้ และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติถุงมอืยาง มากกว่าการที่
บรษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้ในบรษิทัเครื่องจกัรอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มคีวามเชีย่วชาญเรื่องเครื่องจกัรที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ผลติถุงมอืยางเทยีบเท่า PSE นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV และ
ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา และอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งและด าเนินการของโรงงานผลติถุงมอืยางแห่งใหม่ของบรษิทัฯ 
ซึ่งที่ดนิขา้งต้นเป็นทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในท าเลที่มคีวามเหมาะสม มทีี่ตัง้ใกล้กบัแหล่งวตัถุดบิ และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลาถอืเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลาซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลสทิธพิเิศษอื่นๆจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้
ด าเนินการส ารวจทีด่นิของบุคคลอื่นในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพรแลว้ บรษิทัฯ ไม่พบทีด่นิ
ทีม่ขีนาดใหญ่และตัง้อยู่ในท าเลทีเ่หมาะสมในการตัง้โรงงานของบรษิทัฯ เทยีบเท่าทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อกีทัง้ 
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คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าราคาซื้อขายหุน้สามญั และที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
โดยราคาซื้อขายหุน้สามญัเป็นราคาทีค่ดิค านวณตามวธิกีารที่ทีป่รกึษาทางการเงนิน าเสนอและอยู่ในช่วงราคาทีเ่หมาะสม
ตามวธิกีารค านวณดงักล่าว และราคาทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งสามารถเทยีบเคยีงกบัราคาประเมนิตามมลูค่าตลาดตามการ
ประเมนิมูลค่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ รวมทัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้หค้วามเหน็ว่าราคาซื้อ
ขายหุน้สามญัและทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

-ไม่ม-ี 

13. แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้พร้อมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

กรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนได้แก่ ศ.ดร.วรีกร อ่องสกุล 
หรอื นางอุณากร พฤฒธิาดา ทัง้นี้ ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ปรากฏตามรายชื่อ
กรรมการตรวจสอบทีบ่รษิทัฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญั 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 
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สารสนเทศของบริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง การซื้อหุ้นสามญัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่6/2563 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 เวลา 10.00 น. ได้มมีติอนุมตัิการเขา้ท ารายการเกี่ยวกบัการซื้อหุ้นสามญัและที่ดนิ
พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และใหเ้สนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่25 

ธนัวาคม 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท ารายการเกีย่วกบัการซื้อหุน้สามญัและทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) การเขา้ลงทุนในบรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (“PSE”) โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ PSE  

(1) จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE จากบรษิทั 
ศรีตรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) (“STA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) จ านวน 80,000 หุ้น  
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.0000 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE จากบรษิทั รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ 
จ ากัด (“RBL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 499,996 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท  
คิดเป็นสดัส่วนรวมร้อยละ 99.9992 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ PSE ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้น 
1,120,000,000 บาท (“ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE”) 

การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดย
ค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.41 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาด
รายการไดสู้งสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (“งบการเงินฯ”) 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัยห์รอื
บรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า
“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั STA ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และ 
RBL ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบับรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 4.57 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

(2) การเขา้ลงทุนในบรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร์ จ ากดั (“PS”) โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ PS จาก STA 

จ านวน 399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9985 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียง
ทัง้หมดของ PS  ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิน้ 147,000,000 บาท (“ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS”) 

การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบรษิัทฯ ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ โดยค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.45 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุดจากงบการเงนิฯ 

เอกสารแนบ 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัย์หรอื
บริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกับ STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.60 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

(3) การเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (“ANV”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ STA 

ซึง่ STA ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ ANV เป็นพืน้ทีจ่ านวน 3 แปลงตดิต่อกนั 
โดยมเีน้ือทีร่วม 34 ไร ่1 งาน 0.7 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 
69,210,000 บาท (“ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV”) 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัิการลงทุน
ขยายก าลงัการผลติส าหรบัปี 2563 – 2569 ส าหรบั 5 โครงการ โดยมมีูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 19,846 ล้านบาท 
ทัง้นี้ 1 ใน 5 โครงการดงักล่าว รวมการขยายก าลงัการผลติที่โรงงานสาขาสะเดา จงัหวดัสงขลา ดว้ยมูลค่าการลงทุน
รวม ประมาณ 5,781 ลา้นบาท เพื่อรองรบัก าลงัการผลติ (technical capacity) ทีจ่ะเพิม่ขึน้รวมประมาณ 9,450 ลา้นชิน้
ต่อปี โดยการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขยายก าลงั
การผลติโรงงานสาขาสะเดาซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของ
บรษิทัฯ กล่าวคอื การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัส่วนซ่อมบ ารุงและ
บา้นพกัของพนักงานทีท่ างานในพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็นการด าเนินการตามโครงการดงักล่าว ซึง่ไดผ้่าน
การอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัก่อนวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้
ชวนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทีต่าม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

อย่างไรกด็ ีในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ยงัไม่ไดร้ะบุ
ผูข้าย ในการนี้ บรษิทัฯ ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จึงต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV เป็น
รายการสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั ANV ซึ่งเป็น
บรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบับรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.28 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ  

(4) การเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA จ านวน 12 แปลงติดต่อกัน โดยมีเนื้อที่รวม 334 ไร่ 6.2 
ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 177,470,000 บาท (“ธุรกรรม
การซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA”) 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุน
ขยายก าลงัการผลติส าหรบัปี 2563 – 2569 ส าหรบั 5 โครงการ โดยมมีูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 19,846 ล้านบาท 
ทัง้นี้ 1 ใน 5 โครงการดงักล่าว รวมการขยายก าลงัการผลติที่โรงงานสาขาชุมพร ดว้ยมูลค่าการลงทุน ประมาณ 4,380 
ล้านบาท เพื่อรองรบัก าลงัการผลติ (technical capacity) ทีจ่ะเพิม่ขึน้รวมประมาณ 8,100 ล้านชิ้นต่อปี โดยการเขา้ท า
ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชุมพรซึง่เป็น
โครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ กล่าวคอื การเขา้ท าธุรกรรม
การซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจาก STA เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพื้นที่อ าเภอปะทวิ จงัหวดั
ชุมพร เป็นการด าเนินการตามโครงการดงักล่าว ซึ่งไดผ้่านการอนุมตัโิดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัก่อนวนัทีแ่บบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช้ และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูใน
หนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทีต่ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
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อย่างไรกด็ ีในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ยงัไม่ไดร้ะบุ
ผูข้าย ในการนี้ บรษิทัฯ ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA เป็นรายการ
สนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกบั STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.72 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

ทัง้นี้  ธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE และธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)  
เขา้ขา่ยเป็นการซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนาดรายการรวมสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน เท่ากบัรอ้ยละ 3.86 จากงบการเงนิฯ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัทีแ่บบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้ธุรกรรมการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ะมขีนาดรวม
เท่ากบัรอ้ยละ 4.35 ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้จงึเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยซ์ึ่งมขีนาดรายการต ่ากว่า
รอ้ยละ 15 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์อย่างไรกต็าม 
บรษิทัฯ เหน็สมควรใหน้ าเสนอธุรกรรมการซื้อหุน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัธิุรกรรมไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวดว้ย 
โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มลูของธุรกรรมการซื้อหุน้ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE, ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS, ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก 
ANV และธุรกรรมการซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจาก STA (รวมเรยีกว่า “ธุรกรรมของบริษทัฯ”) มขีนาดรายการที่
เกี่ยวโยงกนัรวมเท่ากบั 1,513,680,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.17 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ 
และเมื่อนับรวมรายการทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี้ชวน
ของบรษิัทฯ มผีลบงัคบัใช้ ซึ่งมขีนาดรายการร้อยละ 2.98 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ มผีลท าให้
ขนาดของรายการรวมกนัทัง้หมดเท่ากบัร้อยละ 9.15 ซึ่งมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ และมหีน้าที่
ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในการนี้ บรษิทัฯ จงึตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ และพจิารณา
อนุมัติให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขอ้ก าหนด หรอืรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อธุรกรรมของบรษิทัฯ เพื่อให้
ธุรกรรมของบรษิทัฯ ดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วง 

บรษิทัฯ ขอรายงานรายละเอยีดทีส่ าคญัของธุรกรรมของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

1.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้สามญักบั STA และ RBL โดยการเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ภายหลงั
จากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE จะเสรจ็สิน้
ภายในเดอืนมกราคม 2564   
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1.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้สามญักบั STA โดยการเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ภายหลงัจากไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS จะเสร็จสิ้นภายใน
เดอืนมกราคม 2564 
 

1.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งกบั ANV โดยการเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้
ภายหลงัจากได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อที่ดนิพรอ้ม 

สิง่ปลูกสรา้งจาก ANV จะเสรจ็สิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

1.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งกบั STA โดยการเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้
ภายหลงัจากได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อที่ดนิพรอ้ม 

สิง่ปลูกสรา้งจาก STA จะเสรจ็สิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

ผู้ซื้อ: บรษิทัฯ 

ผู้ขาย: STA และ RBL 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา    

STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.18 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน RBL โดยถอืหุน้ทางตรงใน 
RBL ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ RBL)  

2.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

ผู้ซื้อ: บรษิทัฯ 

ผู้ขาย: STA  

ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา  

STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.18 

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ   

2.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV 

ผู้ซื้อ: บรษิทัฯ 

ผู้ขาย: ANV 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 

STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.18 

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน ANV โดยถอืหุน้ทางตรงใน 
ANV ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ ANV   
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2.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

ผู้ซื้อ: บรษิทัฯ 

ผู้ขาย: STA  

ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 

STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.18 

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 

หมายเหตุ:  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ STA ไดแ้ก่ บรษิทั ศรตีรงัโฮลดิ้งส ์จ ากดั (STH) ซึ่ง ณ วนัที ่18 กนัยายน 
2563 ถือหุ้น STA ในสดัส่วนร้อยละ 22.38 ทัง้นี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ STH ณ วนัที่ 28 

เมษายน 2563 ประกอบดว้ย 

รายชื่อ สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. นายไวยวุฒ ิ สนิเจรญิกุล 20.75 

2. แบลดชอว ์อคิวติีส้ ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 18.70 

3. นายสุเมธ  สนิเจรญิกุล 11.00 

4. นางสาวสุขมุาล ศริสุิวฒัน์ 7.64 

5. นางพรอ้มสุข  สนิเจรญิกุล 6.82 

6. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล 6.17 

7. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไมย้างพาราปักษ์ใต ้ 6.00 

8. บรษิทั งว่นเชยีงเยาวราช จ ากดั 5.09 

9. นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล 3.96 

10. นางวรด ี สนิเจรญิกุล 2.58 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 11.29 

รวม 100.00 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไป ประเภท และขนาดของรายการ 

ในการค านวณขนาดรายการของธุรกรรมของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดตวัเลขส าหรบัการค านวณดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: บาท) 

ข้อมูลทางการเงิน1
 บริษทัฯ  PSE PS ANV2 

สนิทรพัยร์วม 32,881,427,716 1,020,411,885 109,353,272 - 

หกั สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 38,407,041 2,982,185 115,677 - 

หกั สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 55,859,911 7,305,622 93,448 - 

หกั ค่าความนิยม 220,884,790 - - - 

หกั สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 132,905,170 8,694,044 395,308 - 

หกั หนี้สนิรวม 7,900,088,822 463,429,168 13,575,472 - 

หกั ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - - 

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 24,533,281,982 538,000,866 95,173,367 - 
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ข้อมูลทางการเงิน1
 บริษทัฯ  PSE PS ANV2 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ12 เดอืนยอ้นหลงั 
(ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) 

(ไตรมาส 4 ปี 2562 ถงึ 9 เดอืน ปี 2563)
3
 

6,061,628,463 7,849,989 (48,956,872) - 

หมายเหตุ: 1 งบการเงนิของแต่ละบรษิทั ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 2 ไม่มกีารใชข้อ้มลูตามงบการเงนิ เนื่องจากเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ดยตรง คอื ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
 3 งบการเงนิของแต่ละบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ถงึงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 

กนัยายน 2563 

3.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัใน PSE (1) จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.9992 ของจ านวนหุน้
ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE จาก STA และ (2) จ านวน 80,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.0000 
ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE จาก RBL รวมเป็นจ านวนทัง้หมด 499,996 หุ้น คดิเป็น
สดัส่วนรวมร้อยละ 99.9992 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของ PSE ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้น 
1,120,000,000 บาท 

ประเภทและขนาดของรายการ 

ก. รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE เป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่ค านวณได้จาก
หลักเกณฑ์ทัง้หมด โดยอ้างอิงจากงบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE มขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 3.41 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบ
แทน ดงันัน้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งมขีนาดรายการต ่ากว่า
รอ้ยละ 15  

การค านวณขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยอา้งองิจากงบการเงนิดงักล่าว มรีายละเอยีดการค านวณ
เป็นดงัต่อไปนี้ 

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ = NTA ของ PSE x สดัส่วนทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

NTA ของบรษิทัฯ 

 = 538,000,866 x 99.9992% 

24,533,281,982 

 = 2.19% 
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2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ = ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของ PSE x สดัส่วนทีซ่ื้อหรอืขาย 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 = 7,849,989 x 99.9992% 

6,061,628,463 

 = 0.13% 

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ = มลูค่าของรายการทีจ่่ายหรอืไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

 = 1,120,000,000 

32,881,427,716 

 = 3.41% 

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์

ไม่น ามาปรบัใช ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่กีารออกหลกัทรพัย์ตอบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ข. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัยห์รอืบรกิาร ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทัฯ และ RBL ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญร่่วมกนักบับรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 
4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินฯ ซึ่งเป็นมูลค่าของ
รายการทีม่ากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินฯ มีรายละเอียดการค านวณเป็น
ดงัต่อไปนี้ 

การค านวณสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (Net Tangible Asset) 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

 = 1,120,000,000 

24,533,281,982 

 = 4.57% 

3.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามญัใน PS จาก STA จ านวน 399,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PS ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิน้ 147,000,000 บาท 
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ประเภทและขนาดของรายการ 

ก. รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ เมื่อค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่ค านวณได้จาก
หลักเกณฑ์ทัง้หมด โดยอ้างอิงจากงบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS มขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.45 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
ดงันัน้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15 

การค านวณขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยอา้งองิจากงบการเงนิดงักล่าว มรีายละเอยีดการค านวณ
เป็นดงัต่อไปนี้ 

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ = NTA ของ PS x สดัส่วนทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

NTA ของบรษิทัฯ 

 = 95,173,367 x 99.9985% 

24,533,281,982 

 = 0.39% 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากวนัที่ 30 กันยายน 2563 งบการเงินของ PS ได้มีการเคลื่อนไหวใน
รายการที่ส าคญัที่มผีลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติม
เกีย่วกบังบการเงนิของ PS ในหวัขอ้ 4.2) ซึง่ส่งผลใหก้ารค านวณขนาดรายการเป็นดงันี้ 

ขนาดของรายการ  = NTA ของ PS (ฉบบัปรบัปรุง) x สดัส่วนทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

NTA ของบรษิทัฯ 

 = 135,233,375 x 99.9985% 

24,533,281,982 

 = 0.55% 

2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ขนาดของรายการ = ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของ PS x สดัส่วนทีซ่ื้อ 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก PS มผีลขาดทุนสุทธ ิ

ภายหลงัจากวนัที ่30 กนัยายน 2563 งบการเงนิของ PS ไดม้กีารเคลื่อนไหวในรายการทีส่ าคญัทีม่ี
ผลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิของ 
PS ในหวัขอ้ 4.2) ซึง่ส่งผลใหก้ารค านวณขนาดรายการเป็นดงันี้ 

 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก PS มผีลขาดทุนสุทธ ิ
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3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดของรายการ = มลูค่าของรายการทีจ่่ายหรอืไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

 = 147,000,000 

32,881,427,716 

 = 0.45% 

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นท่ีบริษทัจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรพัย ์

ไม่น ามาปรบัใช ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มกีารออกหลกัทรพัยต์อบแทนการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ข. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิัทฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.60 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ตามที่
ปรากฏในงบการเงนิฯ ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการที่มากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินฯ มีรายละเอียดการค านวณเป็น
ดงัต่อไปนี้ 

การค านวณสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (Net Tangible Asset) 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

 = 147,000,000 

24,533,281,982 

 = 0.60% 

 

 

 

3.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV เป็นพืน้ทีจ่ านวน 3 แปลงตดิต่อกนั โดยมเีน้ือทีร่วม 34 ไร ่
1 งาน 0.7 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนการขยายก าลงัการผลติโรงงานถุงมอืยางสาขาสะเดา ในพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ในราคา
ซื้อขายทัง้สิน้ 69,210,000 บาท 
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ประเภทและขนาดของรายการ 

ก. รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิเรื่อง
ดงักล่าวแล้ว โดยการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจาก ANV นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดาซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของบรษิัทฯ กล่าวคอื การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สรา้งจาก ANV เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัส่วนซ่อมบ ารุงและบา้นพกัของพนักงานทีท่ างานในในพืน้ทีอ่ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทก่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนของ
บรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าที่
ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

ข. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยงัไม่ได้ระบุผูข้าย ใน
การนี้ บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จงึต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งธุรกรรมการซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สร้างจาก ANV เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั ANV ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั
กบับรษิทัฯ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.28 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ตามที่
ปรากฏในงบการเงนิฯ ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการทีม่ากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินฯ มีรายละเอียดการค านวณเป็น
ดงัต่อไปนี้ 

การค านวณสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (Net Tangible Asset) 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

 = 69,210,000  
24,533,281,982 

 = 0.28% 

 

3.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA จ านวน 12 แปลงตดิต่อกนั โดยมเีนื้อทีร่วม 334 ไร่ 6.2 
ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยาง
ในพืน้ทีอ่ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 177,470,000 บาท 
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ประเภทและขนาดของรายการ 

ก. รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิเรื่อง
ดงักล่าวแล้ว โดยการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจาก STA นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชุมพรซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบรษิัทฯ ตามที่ได้มกีารเปิดเผย
ขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ กล่าวคอื การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA 

เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพืน้ทีอ่ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร เป็นการด าเนินการตาม
โครงการดงักล่าว ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทก่อนวนัที่แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช้ และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลใน
หนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์

ข. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยงัไม่ได้ระบุผูข้าย ใน
การนี้ บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จงึต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งธุรกรรมการซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สร้างจาก STA เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ประเภทรายการสนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการกบั STA ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดย
มขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.72 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิฯ ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการทีม่ากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินฯ มีรายละเอียดการค านวณเป็น
ดงัต่อไปนี้ 

การค านวณสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (Net Tangible Asset) 

ขนาดของรายการ = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

 = 177,470,000 

24,533,281,982 

 = 0.72% 

ทัง้นี้ จากการค านวณขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์า้งต้น ธุรกรรมการซื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 และ 3.2 มขีนาด
รายการรวมสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 3.86 จากงบการเงิน
ดงักล่าว และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และ
หนังสอืชี้ชวนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้ธุรกรรมรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ จะมขีนาดรวมเท่ากบั
รอ้ยละ 4.35 ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้จงึเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ซึ่งมขีนาดรายการต ่า
กว่ารอ้ยละ 15 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ 
อย่างไรกด็ ีธุรกรรมการซื้อหุน้เขา้ขา่ยเป็นการซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ ตาม
มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และ
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผลสรปุจากการค านวณขนาดของรายการรวม 4 รายการ 

การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

(หน่วย: รอ้ยละ) 

เกณฑก์ารค านวณ เกณฑ ์
NTA 

เกณฑ์
ก าไรสุทธิ 

เกณฑ์
มูลค่ารวม
ส่ิงตอบ
แทน 

เกณฑ ์

การออก
หุ้นใหม ่

1. ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE 2.19 0.13 3.41 - 
2. ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS 0.39 - 0.45 - 
รวม 2.58 0.13 3.86 - 
ขนาดรายการทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั - - 0.491/ - 
รวมขนาดรายการทัง้หมด 2.58 0.13 4.35 - 

1/ เป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ที่เกิดขึ้นย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช้ จนถงึวนัที ่30 ตุลาคม 2563   

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ขนาดของรายการ ร้อยละ 

1. ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE 4.57 

2. ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS 0.60 

3. ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV 0.28 

4. ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA 0.72 

รวม 6.17 

รอ้ยละของขนาดรายการทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 2.981/ 

รวมขนาดรายการทัง้หมด 9.15 

1/ รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศ เรื่อง แจ้งการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งบรษิทัฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ที่อนุมตัิการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกนั โดยว่าจ้าง PSE ส าหรบังานบรกิารผลิตและติดตัง้เครื่องจักร
อุปกรณ์ส าหรบัการขยายก าลงัการผลติโครงการสุราษฎร์ธานี 2 และ 3 โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2563  

นอกจากนี้ จากการค านวณขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ธุรกรรมของบรษิทัฯ มขีนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
รวมเท่ากบั 1,513,680,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.17 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และ
เมื่อนับรวมรายการทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอื 

ชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลบงัคบัใช ้ซึง่มขีนาดรายการรอ้ยละ 2.98 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
มผีลท าใหข้นาดของรายการรวมกนัทัง้หมดมขีนาดรวมเท่ากบัรอ้ยละ 9.15 ซึ่งมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของ
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มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้
ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ และมหีน้าทีด่ าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ดงันัน้ ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย   

(ข) จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการเกีย่วกบัการซื้อหุน้สามญั
และที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ในการนี้ บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้บรษิัท แคปปิตอล 
แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว และ  

(ค) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสยี โดยบรษิัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นโดยมสีารสนเทศอย่างน้อย
ตามที่ประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนัก าหนด 
เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

4. รายละเอียดของทรพัยสิ์น 

4.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

บรษิทัฯ จะซื้อหุน้สามญัใน PSE จ านวน 499,996 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
99.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE รายละเอยีดของหุน้สามญัของ PSE มดีงัต่อไปนี้ 

ก. ข้อมูลของ PSE 

ช่ือบริษทั บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ตดิตัง้ และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

ท่ีตัง้บริษทั 123 หมู่ที ่8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบา้นพรุ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบยีนนิติบุคคล 0905537000433 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 2 มนีาคม 2537 

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000.00 บาท 

ข. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PSE 

รายชื่อ 
ณ วนัท่ี 22 ต.ค. 63 

ภายหลงั 

การเข้าท ารายการ 

สดัส่วน (ร้อยละ) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. STA 83.9992 - 
2. RBL 16.0000 - 
3. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก 0.0006 0.0006 
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รายชื่อ 
ณ วนัท่ี 22 ต.ค. 63 

ภายหลงั 

การเข้าท ารายการ 

สดัส่วน (ร้อยละ) สดัส่วน (ร้อยละ) 
4. นายอร่าม ศริสุิวฒัน์ 0.0002 0.0002 

5. บรษิทัฯ - 99.9992 

รวม 100.0000 100.0000 

ค. รายชื่อคณะกรรมการของ PSE 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการ 
2. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ 
3. นายรฐัพงศ ์ลาภาโรจน์กจิ กรรมการ 
4. นายพนัเลศิ หวงัศุภดลิก กรรมการ 

ง. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ PSE ตามงบการเงินของ PSE ส าหรบังวด
เก้าเดือนปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ส าหรบัปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และส าหรบัปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้รบัการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งวด 9 เดือน 

ปี 2563 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน     

   สนิทรพัย ์ 1,020.41 1,004.20 1,420.52 1,255.31 

   หนี้สนิ 463.43 192.62 337.13 212.38 

   ส่วนของผูถ้อืหุน้ 556.98 811.58 1,083.39 1,042.93 

งบก าไรขาดทุน     

   รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิาร 

642.73 2,291.57 1,427.92 1,081.21 

   ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร (586.13) (2,187.61) (1,308.21) (954.49) 

   ก ำไรขัน้ต้น 56.60 103.96 119.71 126.72 

   รายไดอ้ื่น 3.77 8.44 4.05 4.04 

   รายไดท้างการเงนิ 0.34 1.38 3.61 0.97 

   ตน้ทุนทางการเงนิ (0.48) - - (21.26) 

   ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิาร 

(53.18) (75.67) (82.63) (77.37) 

   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (1.66) (6.84) (8.10) (4.30) 

   ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 5.39 31.27 36.64 28.80 
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4.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

บรษิัทฯ จะซื้อหุ้นสามญัใน PS จ านวน 399,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
99.9985 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PS รายละเอยีดของหุน้สามญัของ PS มดีงัต่อไปนี้ 

ก. ข้อมูลของ PS 

ช่ือบริษทั บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั 

(ปัจจุบนัหยุดประกอบธุรกจิดงักล่าวแลว้ และไม่มี
การประกอบธุรกจิแต่อย่างใด) 

ท่ีตัง้บริษทั 207/1 ถนนปาดงัเบซาร ์ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 

เลขท่ีทะเบยีนนิติบุคคล 0905533000188 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 23 กมุภาพนัธ ์2533 

ทุนจดทะเบยีน 40,000,000.00 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของ PS 

ผ่านการถอืหุน้ใน PS โดยผูข้ายมคีวามประสงค์ทีจ่ะขายหุ้นสามญัใน PS ใหแ้ก่บรษิทัฯ เนื่องจาก
เป็นการประหยดัต้นทุนของการซื้อขายมากกว่าการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ PS ให้แก่
บรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน าทีด่นิดงักล่าวไปใช้เป็นทีต่ัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพืน้ทีอ่ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา อนัเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามโครงการการขยายก าลงัการผลติ
โรงงานสาขาสะเดา ตามทีไ่ดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ  

ข. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PS 

รายชื่อ ณ วนัท่ี 23 ก.ย. 63 ภายหลงั 

การเข้าท ารายการ 

สดัส่วน (ร้อยละ) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1. STA 99.9985 - 

2. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 0.00025 0.00025 

3. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 0.00025 0.00025 

4. นางพรอ้มสุข สนิเจรญิกุล 0.00025 0.00025 

5. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 0.00025 0.00025 

6. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 0.00025 0.00025 

7. นายเอนก พฤกษานุศกัดิ ์ 0.00025 0.00025 

8. บรษิทัฯ - 99.9985 

รวม 100.0000 100.0000 
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ค. รายชื่อคณะกรรมการของ PS 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการ 

2. นายสมบูรณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ 
3. นายภทัราวธุ พาณิชยก์ุล กรรมการ 

4. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ 

ง. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ PS ตามงบการเงินของ PS ส าหรบังวดเก้า
เดือนปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และฉบบัปรบัปรงุรายการท่ีส าคญัภายหลงัวนัท่ี
ในงบการเงิน ส าหรบัปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และส าหรบัปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้รบัการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งวด 9 เดือน  

ปี 2563 (ปรบัปรงุ) 
งวด 9 เดือน  

ปี 2563 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

     

   สนิทรพัย ์ 168.77 109.35 167.68 170.03 176.15 

   หนี้สนิ 21.78 13.58 25.17 26.13 27.83 

   ส่วนของผูถ้อืหุน้ 146.99 95.78 142.52 143.90 148.32 

งบก าไรขาดทุน      

   รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร 

10.70 10.70 28.94 39.80 30.06 

   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (11.86) (11.86) (34.20) (42.11) (37.51) 

   ขำดทุนขัน้ต้น (1.16) (1.15) (5.26) (2.31) (7.45) 

   รายไดอ้ื่น (47.59) (47.59) 8.25 2.55 3.00 

   รายไดท้างการเงนิ (0.005) (0.01) 0.04 0.02 0.04 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

(7.90) (7.83) (5.68) (5.51) (6.70) 

   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 11.21 9.84 1.03 0.93 2.17 

   ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (45.44) (46.74) (1.62) (4.32) (8.94) 

หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืน ปี 2563 (ปรบัปรุง) มาจากการประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั 
และตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป PS ไม่มกีารประกอบธุรกจิดงักล่าวหรอืธุรกจิอื่นใด 

ทัง้นี้ งบการเงนิงวดเก้าเดอืนปี 2563 ฉบบัปรบัปรุง เป็นการแสดงขอ้มูลเพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่
เหลอืแต่รายการสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร จ านวน 9.32 ลา้นบาท และทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ จ านวน 144.56 ลา้นบาท ของ PS ก่อนการท ารายการ 
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4.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีดินจาก ANV 

บรษิทัฯ จะซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (แบบปราศจากภาระผกูพนั) จ านวน 3 แปลงตดิต่อกนั มเีน้ือทีร่วม 34 

ไร่ 1 งาน 0.7 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซึ่งมทีีด่นิส่วนหน้าตดิกบัถนน
สาธารณะ โดยมรีายละเอยีดของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงัต่อไปนี้ 

ท่ีตัง้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เลขที ่101 หมู่ที ่3 ถนนปาดงัเบซาร ์ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 

ขนาดของท่ีดิน ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิต่อกนั เนื้อทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.7 ตารางวา 
โดยมเีอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์คอื โฉนดเลขที ่38592 โฉนดเลขที ่38593 

และโฉนดเลขที ่38594 

ลกัษณะของท่ีดิน ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม ระดบัทีด่นิมคีวามสงูเสมอระดบัถนน 

รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ  

เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ANV 

สถานะของท่ีดิน ณ วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศนี้ ทีด่นิจ านวน 2 แปลง ตดิจ านองกบัธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดย ANV อยู่ระหว่างด าเนินการปลดจ านอง
กบัธนาคาร โดยคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในสิน้เดอืนพฤศจกิายน 
2563 (ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ) 

แผนภาพแสดงลกัษณะของท่ีดิน 

 

 



79 

 

4.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

บรษิทัฯ จะซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 12 แปลง (แบบปราศจากภาระผกูพนั) มเีน้ือทีร่วม 334 ไร่ 6.2 
ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ซึง่มทีีด่นิส่วนหน้าตดิกบัถนนสาธารณะ โดยมี
รายละเอยีดของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงัต่อไปนี้ 

ท่ีตัง้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 

ขนาดของท่ีดิน ทีด่นิจ านวน 12 แปลงตดิต่อกนั (มลี าหว้ยสาธารณประโยชน์และทาง
สาธารณประโยชน์คัน่ระหวา่งแปลง) เน้ือทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตร.ว.  
โดยมเีอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์คอื โฉนดทีด่นิเลขที ่26271, 26352, 26334, 

26335, 16321, 27384, 26773, 26774, 27385, 26775, 26776, 27386 

ลกัษณะของท่ีดิน ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม เป็นทีด่นิสวนปาลม์ ยงัไม่ไดถ้ม 
ระดบัทีด่นิใกลเ้คยีงระดบัถนน 

รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงเกบ็เศษยาง และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ  
พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 2,205.2 ตร.ม. 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน STA 

สถานะของท่ีดิน ปราศจากภาระผกูพนั 

แผนภาพแสดงลกัษณะของท่ีดิน 
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5. การก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่าสินทรพัยท่ี์ซื้อขาย วิธีการช าระเงินและเง่ือนไขการเข้า
ท ารายการ 

5.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัใน PSE จ านวน 419,996 หุน้ จาก STA และ จ านวน 80,000 หุน้ จาก RBL รวม
เป็นจ านวนทัง้หมด 499,996 หุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ 
PSE ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้น 1,120,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการช าระค่าหุ้นจ านวน 
1,120,000,000 บาทเป็นเงินสดหรือเงินโอนทัง้จ านวน โดยผู้ขายจะส่งมอบตราสารการโอนหุ้นของ PSE 

ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกนั   

5.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามญัใน PS จาก STA จ านวน 399,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของ
จ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PS ในราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้น 147,000,000 บาท โดยบรษิัทฯ จะ
ด าเนินการช าระค่าหุน้จ านวน 147,000,000 บาทเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน โดยผูข้ายจะส่งมอบตรา
สารการโอนหุน้ของ PS ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกนั  

5.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV จ านวน 3 แปลงตดิต่อกนั โดยมเีนื้อทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 
0.7 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 69,210,000 บาท 

โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการช าระค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 69,210,000  บาท เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้
จ านวน โดยจะช าระครัง้เดยีวภายในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม
การโอน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการโอนทีด่นิร่วมกนัฝ่ายละครึง่ 

5.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA จ านวน 12 แปลงตดิต่อกนั โดยมเีนื้อทีร่วม 334 ไร่ 6.2 
ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร ในราคาซื้อขายทัง้สิน้ 177,470,000 บาท โดย
บรษิัทฯ จะด าเนินการช าระค่าที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างจ านวน 177,470,000 บาท เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้
จ านวน โดยจะช าระครัง้เดยีวภายในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงรบัผดิชอบค่าธรรมเนียม
การโอน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการโอนทีด่นิร่วมกนัฝ่ายละครึง่ 

6. เกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลคา่รวมของส่ิงตอบแทน 

6.1 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

บรษิทัฯ พจิารณามูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนในราคา 1,120,000,000 บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ละ 2,240.02 
บาท เป็นการก าหนดราคาซื้อขายทีม่าจากการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคา
ซื้อขายจากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  

ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นผูน้ าเสนอต่อบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูสรุป ดงันี้ 
• มลูค่าหุน้ของ PSE อยู่ระหว่าง 865 – 1,255 ลา้นบาท หรอืเท่ากบั 1,731 – 2,509 บาทต่อหุน้ 

• อตัราคดิลด (WACC) อยู่ระหว่างรอ้ยละ 10.83 – 11.81 

• ระยะเวลาในการประมาณการ 8 ปี 3 เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 - ธนัวาคม 2571) 
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ซึง่วธิกีารดงักล่าวเป็นวธิกีารทีค่ านึงถงึศกัยภาพ และความสามารถในการท าก าไรของกจิการในอนาคต โดยมี
สมมตฐิานทีส่ าคญั คอื ผลการด าเนินงานในอดตียอ้นหลงั ประมาณการเตบิโตทางธุรกจิดา้นการตดิตัง้เครื่องจกัร การ
ก่อสร้างโรงงานผลิตถุงมอืยาง รวมถึงงานบริการอื่นๆ เช่น การซ่อมบ ารุง การดูแลรกัษาเครื่องจกัร เป็นต้น  ทัง้นี้ 
รายไดส่้วนใหญ่ของ PSE จะมาจากบรษิทัฯ 

6.2 ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

บรษิทัฯ พจิารณามูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยวธิีพจิารณาจากมูลค่าตามบญัชทีีไ่ด้ปรบัปรุงแล้ว ซึ่งมมีลูค่า 
146.99 ล้านบาท (ปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์ทีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและการเคลื่อนไหวของ
รายการในงบดุลจนถงึวนัที ่10 พฤศจกิายน 2563)  

ทัง้นี้ ราคาประเมนิสนิทรพัย์ประเภทที่ดนิของ PS เนื้อที่รวม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนสาย
สะเดา-ปาดงัเบซาร ์ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มรีายละเอยีดดงันี้ 

การประเมนิมลูค่าทีด่นิ 

• ผูป้ระเมนิ:  บรษิทั ทีป่รกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบในการประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สิน  เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) 

• วธิกีารประเมนิ:  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison Approach) 
• วนัทีป่ระเมนิ:  29 ตุลาคม 2563 

• ราคาทีป่ระเมนิ: 143,580,000 บาท 

• วตัถุประสงคก์ารประเมนิ: เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

6.3 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV 

บรษิทัฯ พจิารณามูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยวธิีเปรยีบเทยีบราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ ทัง้นี้ 
ราคาประเมนิทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งมรีายละเอยีดดงันี้ 

การประเมนิมลูค่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
• ผูป้ระเมนิ:  บรษิทั ทีป่รกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบในการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะส าหรบัธุรกรรมในตลาดทุน จากส านักงาน ก.ล.ต. 
• วธิกีารประเมนิทีด่นิ:  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison Approach) 
• วธิกีารประเมนิสิง่ปลูกสรา้ง: วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

• วนัทีป่ระเมนิ:  29 ตุลาคม 2563 

• ราคาทีป่ระเมนิ: 69,210,000 บาท 

• วตัถุประสงคก์ารประเมนิ: เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

6.4 ธรุกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก STA 

บรษิทัฯ พจิารณามลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยวธิเีปรยีบเทยีบราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ทัง้นี้ 
ราคาประเมนิทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
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การประเมนิมลูค่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
• ผูป้ระเมนิ:  บรษิทั ทีป่รกึษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบในการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิ เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะส าหรบัธุรกรรมในตลาดทุน จากส านักงาน ก.ล.ต. 
• วธิกีารประเมนิ:  วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison Approach) 
• วธิกีารประเมนิสิง่ปลูกสรา้ง: วธิคีดิจากตน้ทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

• วนัทีป่ระเมนิ:  29 ตุลาคม 2563 

• ราคาทีป่ระเมนิ: 177,470,000 บาท 

• วตัถุประสงคก์ารประเมนิ: เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการเขา้ท าธรุกรรมของบริษทัฯ 

ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PSE 

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายก าลงัการผลติจากก าลงัการผลติปัจจุบนัที ่32,619 ล้านชิ้นต่อปี ไปสู่ก าลงัการผลติ 
ประมาณ 70,000 ล้านชิ้นต่อปี ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนของบรษิทัฯ ซึ่งแผนดงักล่าวไดถู้ก
พิจารณาเร่งระยะเวลาการด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น  เพื่อรองรบัความต้องการใช้ถุงมือยางที่มีสูงมาก ณ 
ปัจจุบนั โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะบรรลุก าลงัการผลิตที่ 70,000 ล้านชิ้นต่อปีได้ภายในปี 2567 และ 
100,000 ล้านชิ้นต่อปีภายในปี 2569 เป็นล าดบัถัดไป ส่งผลให้บรษิัทฯ ต้องมีการซื้อและติดตัง้เครื่องจกัร
เพิม่เตมิเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ตอ้งเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายก าลงัการผลติดงักล่าว การที่
บรษิทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารและวางแผนการขยายก าลงัการ
ผลติกบั PSE ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้ และบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมือยาง อนัจะส่งผลให้การขยายก าลงัการผลิตของบริษัทฯ มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงัเป็นการจดัโครงสร้างและรกัษาความลบัและความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตัง้เครื่องจักรในการผลิตถุงมือยางให้อยู่กับบริษัทฯ  อย่างเหมาะสม 
นอกเหนือจากรายได้ดงักล่าว PSE ยงัสามารถหารายได้เพิม่เติมจากการใหบ้รกิารด้านเครื่องจกัรอุปกรณ์ 
การซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม STA และบรษิทัภายนอกเป็นรายไดเ้สรมิอย่างต่อเนื่อง 

ธรุกรรมการซื้อหุ้นใน PS 

บรษิัทฯ มแีผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลติถุงมอืยางแห่งใหม่ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  ตามที่บรษิัทฯ ได้
เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนของบรษิทัฯ ในการนี้ บรษิทัฯ จงึต้องการทีด่นิเพื่อเป็นทีต่ัง้ของโรงงานสาขาสะเดา
ดงักล่าว ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสทิธิ
พเิศษอื่นๆ จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป การเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อหุ้นใน PS จะท าให้บรษิัทฯ สามารถควบคุม PS และใช้ประโยชน์จากทีด่นิของ PS เพื่อก่อสร้างโรงงาน
สาขาสะเดาได ้โดยหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ PS แล้วนัน้ PS จะยงัคงด ารงสถานะเป็นบรษิทั
ต่อไปในระยะเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี แต่ไม่ได้ด าเนินกิจการใดๆ ซึ่งบรษิัทฯ จะเช่าทีด่นิซึ่งยงัเป็นกรรมสทิธิ ์
ของ PS เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางสาขาสะเดา หลงัจากนัน้บรษิทัฯ จะพจิารณาตามความ
เหมาะสมว่าจะด าเนินการกบั PS อย่างไรต่อไป โดยพจิารณาจากค่าใชจ้่าย โอกาสทางธุรกจิ และผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่าจมเีพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจ 

จากแผนการขยายก าลงัการผลติที่บรษิัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนแล้วนัน้ บรษิัทฯ จะแบ่งด าเนินการ
ก่อสรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ (1) โรงงานผลติถุงมอืยาง



83 

 

สาขาสะเดา 1 บนที่ดนิของ PS ที่จะขออนุมตัิจากทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ในคราวนี้ และ (2) โรงงานผลติ 

ถุงมอืยางสาขาสะเดา 2 บนที่ดนิเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ (จากการเขา้ซื้อทีด่นิจากกรรมการและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนั ตามที่ได้มกีารเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่  25 สงิหาคม 
2563) ทีจ่ะเชื่อมต่อกบัทีด่นิของ ANV ซึ่งเป็นพืน้ทีส่ าหรบัสนับสนุนโครงการขยายก าลงัการผลติของโรงงาน
สาขาสะเดา 1 และ 2 ขา้งตน้ 

ทัง้นี้ การก่อสรา้งโรงงานถุงมอืภายหลงัการเขา้ซื้อหุน้ใน PS จะเป็นการลงทุนโดยบรษิทัฯ เอง (มใิช่การลงทุน
ภายใต้ PS) เนื่องจากเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวกบัการขอใบอนุญาตทางการแพทย์ต่างๆ 
ในการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายถุงมอืในประเทศต่างๆ  

แผนภาพโดยสงัเขปแสดงท่ีตัง้โครงการสาขาสะเดา 

 

ทัง้นี้ สาเหตุที่ผู้ขายขายหุ้นสามญัใน PS ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการประหยดัต้นทุนของการซื้อขาย
มากกว่าการขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ PS ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

ธุรกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก ANV และธุรกรรมการซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก 
STA 

บรษิัทฯ มแีผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลติถุงมอืยางแห่งใหม่ที่อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอ าเภอปะทวิ 
จงัหวดัชุมพร ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ โดยการเข้าท าธุรกรรมการซื้อที่ดนิ 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV และธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA จะท าให้บริษัทฯ ได้
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และสามารถใชท้ีด่นิดงักล่าวเป็นทีต่ัง้ของโรงงานสาขาสะเดา และสาขาชุมพรเพื่อขยายและ
สนับสนุนการขยายก าลงัการผลติต่อไปได้ตามแผนของบรษิทัฯ ซึ่งมทีีต่ ัง้ใกล้กบัแหล่งวตัถุดบิ สะดวกต่อการ
ขนส่ง โดยเฉพาะทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซึง่ตัง้อยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิและแหล่งพลงังานส าคญัทีใ่ชใ้นการ
ผลติของบรษิัทฯ ได้แก่ น ้ายางขน้และไม้ฟืน อีกทัง้ ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดั
สงขลาซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิทธิพิเศษอื่นๆ  จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

เพิม่เตมิมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป และใกล้ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็นทางออกไปยงัท่าเรอืปีนัง ประเทศมาเลเซยี
ได้ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ด าเนินการส ารวจที่ดนิของบุคคลอื่นในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอ าเภอปะทิว 
จงัหวดัชุมพรแล้ว บริษัทฯ ไม่พบที่ดินที่มีขนาดใหญ่และตัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสมในการตัง้โรงงานของ 
บรษิทัฯ เท่ากบัทีด่นิของ ANV และ STA 
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ทัง้นี้ สิง่ปลูกสร้างที่มาพร้อมกบัทีด่นิของ ANV นัน้ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์ต่อเนื่องทัง้ส่วนของโรงงานและ
อาคารส านักงาน รวมถงึบ้านพกัพนักงานและคนงาน ซึ่งอาจจะมกีารปรบัปรุงสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวเพิม่เติม
ตามความเหมาะสมและการใชง้านในอนาคต แต่ในส่วนของสิง่ปลูกสรา้งทีไ่ดม้าพรอ้มกบัทีด่นิของ STA นัน้ 
บรษิทัฯ จะด าเนินการทุบและปรบัพืน้ที ่ เพื่อใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวในการก่อสรา้งโรงงานผลติถุงมอืยาง พรอ้มทัง้
บ่อบ าบดัน ้าเสยี พืน้ทีจ่ดัเกบ็ไมฟื้นทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และบ้านพกัของพนักงานและคนงาน ตามมาตรฐาน
การก่อสรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ  

8. แหล่งเงินทุนท่ีใช้และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน 

บรษิทัฯ จะใชเ้งนิทุนภายในของบรษิทัฯ ในการช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้ใน PSE 

และบรษิทัฯ ใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) มาใชช้ าระ
เป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV และ
ธุรกรรมการซื้อที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจาก STA ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสดคงเหลอื
รวมจ านวน 16,295 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าการช าระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงนิทนุ
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ เน่ืองจาก บรษิทัฯ มเีงนิสดและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเพยีงพอ 

9. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัมรีายละเอียดตามขอ้ 2 
ขา้งตน้ 

ในการนี้ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 4 ท่าน คอื นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล นายกติชิยั สนิเจรญิกุล นายวทิย์นาถ 
สินเจริญกุล และนายวรีสิทธิ ์สินเจริญกุล ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่มสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PSE ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS และธุรกรรมการซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง
จาก STA 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าการเขา้
ท ารายการในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อ
หุน้ใน PSE จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารและวางแผนการขยายก าลงัการผลติกบั PSE ซึ่งเป็นบรษิทัที่
มคีวามพรอ้มและมคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้ และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ผลติถุงมอืยางมากกว่าการที่บรษิัทฯ เขา้ซื้อหุ้นในบรษิัทเครื่องจกัรอื่นซึ่ งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มคีวาม
เชีย่วชาญเรื่องเครื่องจกัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติถุงมอืยางเทยีบเท่า PSE  

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุน้ใน PS ธุรกรรมการซื้อทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV และธุรกรรมการซื้อ
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา และอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งและด าเนินการของโรงงานผลติถุงมอืยางแห่ง
ใหม่ของบรษิทัฯ ซึ่งทีด่นิขา้งต้นเป็นทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในท าเลทีม่คีวามเหมาะสม มทีีต่ัง้ใกล้กบัแหล่งวตัถุดบิ และ
สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซึ่งตัง้อยู่ใกล้แหล่งวตัถุดบิและแหล่ง
พลงังานส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ น ้ายางขน้และไมฟื้น อกีทัง้ ถอืเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลาซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสทิธพิเิศษอื่นๆ จากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) เพิม่เตมิมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป และใกล้ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเป็นทางออกไปยงัท่าเรอืปีนัง 
ประเทศมาเลเซยีได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจทีด่นิของบุคคลอื่นในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และ
อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพรแล้ว บริษัทฯ ไม่พบที่ดนิที่มขีนาดใหญ่และตัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสมในการตัง้
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โรงงานของบรษิทัฯ เทยีบเท่าทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั อกีทัง้ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าราคาซื้อขายหุน้
สามญั PSE เป็นราคาทีค่ดิค านวณตามวธิกีารทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิน าเสนอ คอื วธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่มี
การก าหนดสมมตฐิานสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานในอดตีของ PSE และมผีลการด าเนินงานในอนาคตทีม่ี
สมมตฐิานสอดคล้องกบัแผนการขยายก าลงัการผลติและการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ แก่บรษิทัฯ โดยมมีูลค่าการ
ประเมนิราคาทีเ่หมาะสมตามวธิกีารค านวณ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการก าหนดราคาซื้อ
ขายดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

ในส่วนของราคาซื้อขายหุน้สามญัและทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวมคีวามเหมาะสม โดยราคาที่ดนิและ 
สิง่ปลูกสรา้งเป็นไปตามราคาประเมนิตามมูลค่าตลาดตามการประเมนิมูลค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ดัท าโดย
ผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

-ไม่ม-ี 


