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ที ่100/2563 

 

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2563 

 

เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ

บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากัด  

2) ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากัด 

3) สรุปสาระส าคัญของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) อยูใ่นขอ้ 5 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 

อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่6/2563 ซึง่

ประชมุเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 

2) สารสนเทศเกีย่วกับรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563  

3) สารสนเทศเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิท ศรตีรัง

แอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 

4) แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อก

ใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิที่

สอบทานแลว้ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

6) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 

7) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี จ ากัด 

(มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิทีส่อบทาน

แลว้ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

8) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากัด โดยบรษัิท  

ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากัด เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563, เลขที ่63-FSCR-

GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 และเลขที ่63-FSCM-GR-211 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 โดย

มวีตัถปุระสงคส์าธารณะ  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่2/140 

 

9) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากัด 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบ 

ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2563 

10) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั โดยบรษัิท ทีป่รกึษา 

เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมวีัตถปุระสงคส์าธารณะ 

11) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์ จ ากัด 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบ 

ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2563 

12) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั โดยบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์ 

สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมวีตัถปุระสงคส์าธารณะ 

13) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากัด ส าหรับงวด 

12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบ ส าหรับงวด 

9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2563 

14) รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) โดยบรษัิท 

ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากัด เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมวีัตถปุระสงค์

สาธารณะ 

15) รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ กฎหมาย และทางภาษีของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจิ

เนยีริง่ จ ากดั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิ ทมีงานฝ่ายกฎหมาย และทมีงานฝ่ายบญัชแีละภาษีอากร

ของบรษัิทฯ 

16) รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางภาษีของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์ จ ากัด 

โดยทมีงานฝ่ายกฎหมาย และทมีงานฝ่ายบญัชแีละภาษีอากรของบรษัิทฯ  

17) ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั และร่างสญัญาซือ้ขายหุน้บรษัิท 

สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั  

18) ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั และร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ

ของบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน)  

19) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้มูล และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษัิท ศรตีรัง 

แอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.

รับเบอร ์จ ากดั และบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ” หรือ 

“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและสมมตฐิานที่ไดรั้บจากผูบ้ริหารของ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) บรษัิท พรีเมยีร์ซสิเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากัด บรษัิท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จ ากัด และ

บริษัท อันวาร์พาราวูด จ ากัด และขอ้มูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่3/140 

 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลก าไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ

จากการท ารายการในครัง้นี ้

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวงั โดย 

ตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“STGT”) ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 25 ธันวาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตวิาระส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับรายการ

ไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยเป็นการเขา้ท ารายการกับบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี จ ากัด 

(มหาชน) (“STA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของ STA ดงันี ้(อา้งองิจากวาระของทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

วาระที ่1 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (“PSE”) โดยการเขา้ซือ้หุน้

สามัญของ PSE1 จ านวน 499,996 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9992 

ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PSE ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 1,120.00 ลา้นบาท 

จาก (1) บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“STA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83.9992 และ (2) บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดักส ์จ ากัด ซึง่

เป็นบรษัิทย่อยของ STA2 จ านวน 80,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.00 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให ้

ไดม้าซึง่ธรุกจิหลักของ PSE (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE” หรอื “รายการที ่1”) 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์ จ ากดั (“PS”) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ 

ของ PS3 จ านวน 399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PS ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 147.00 ลา้นบาท จาก

บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสว่น

ปรับปรุงทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแห่งใหมข่องบรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน 

PS” หรอื “รายการที ่2”) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยูท่ีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 69.21 

ลา้นบาท จากบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากัด (“ANV”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ STA4 โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่อง

บรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV” หรอื “รายการที ่3”) 

                                                

1 ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2563 PSE มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 50,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท  

2 ณ วนัที ่29 เมษายน 2563 STA ถอืหุน้ใน RBL คดิเป็นรอ้ยละ 99.99996 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ RBL 

3 ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 PS มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 40,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท  

4 ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 STA ถอืหุน้ใน ANV คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ ANV 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่4/140 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซือ้ทีด่นิ จ านวน 12 แปลงตอ่เนือ่งกนั (โดยมลี าหว้ยสาธารณประโยชนแ์ละทาง

สาธารณประโยชน์คัน่ระหวา่งแปลง) เนือ้ทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยู่ทีต่ าบล

เขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 177.47 ลา้นบาท จากบรษัิท ศรตีรัง

แอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA” หรอื 

“รายการที ่4”) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชนมาเป็น

ของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็น

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ พ.ศ. 2547 และที่

ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 3.86 ตามเกณฑ์

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน5 อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 

กนัยายน 2563 และเมือ่รวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้นับตัง้แตว่นัทีแ่บบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(“หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ”) ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้จนถงึกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะมมีตอินุมัติ

ใหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวม

เทา่กับรอ้ยละ 4.35 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื รายการ

ดงักลา่วมมีลูคา่ต า่กวา่รอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไมม่หีนา้ทีต่อ้งขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอรายการที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว โดยบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที ่ 1 และ 2 

ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยแ์ละไดน้ าสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี้ 

สว่นรายการที ่ 3 และ 4 ไมถ่อืวา่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ เนือ่งจากไดรั้บอนุมัตแิผนการลงทนุขยาย

ก าลงัการผลติส าหรับปี 2563 – 2569 ส าหรับ 5 โครงการ โดยมมีลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 19,846 ลา้นบาท ซึง่

รวมถงึการลงทนุโครงการขยายก าลงัการผลติสาขาสะเดาและสาขาชมุพร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่

3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ซึง่เป็นการประชมุกอ่นวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

และหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ 

จงึไมม่หีนา้ทีต่ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป อย่างไรก็ด ี ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่

3/2563 ดงักลา่ว ยังไมไ่ดม้กีารก าหนดรายละเอยีดของผูข้ายทีด่นิ ดงันัน้ การทีบ่รษัิทฯ จะซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้งจาก ANV และ STA ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นีถ้อืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที ่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) เนือ่งจาก STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

                                                

5 ทีม่าของการค านวณขนาดรายการ ปรากฏในสว่นที ่1 ขอ้ 1 รายการที ่1 ถงึ 4 ในขอ้ยอ่ย 6) ของรายงานฉบบันี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ซึง่ถอืหุน้รวมกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ

บรษัิทฯ6 และมกีรรมการร่วมกนักบับรษัิทฯ โดยมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเทา่กบัรอ้ยละ 6.17 ของมลูคา่สนิทรัพย์

ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 และเมือ่รวมกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ

บรษัิทฯ กบั STA ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงันับตัง้แตว่นัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนังสอืชีช้วน 

IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคบัใช ้จนถงึกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะมขีนาดรายการรวมเทา่กบัรอ้ยละ 9.15 ซึง่สงูกวา่รอ้ยละ 3 ของ

มลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเพือ่แสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

(“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มลูในสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ของบรษัิทฯ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์ และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหมต่อ่

ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกของบรษัิทฯ รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ 

รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ เชน่ งบการเงนิ แผนการด าเนนิธรุกจิ ประมาณการทางการเงนิ การศกึษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการ รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ สญัญาและเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ 

ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากัด ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์

จ ากัด ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั และร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิของบรษัิท 

ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์อง

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และขอ้มลูทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ เป็นตน้ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่การ

ท ารายการดงักลา่ว 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบูรณ์ตามทีผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ จัดเตรียมใหก้ับทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทัง้นี้ 

CapAd ไม่สามารถรับรองหรอืรับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มูลได ้และการใหค้วามเห็นนี้ CapAd 

พิจารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลที่สามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี้ ทัง้นี้ หากมีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ หรือมเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิของ 

PSE และประมาณการทางการเงนิของโครงการตา่งๆ และการประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัขา้งตน้ได ้

 

                                                

6 ขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
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ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้CapAd ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย

พจิารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ที่

เกีย่วขอ้งกนั โดย CapAd ไดพ้จิารณาขอ้มูลดงักลา่วดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระท า และไดค้ านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 

CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยสามารถ

สรุปขอ้มลูและผลการศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี้ 
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ค านยิาม (Abbreviation) 

 

“บรษัิทฯ” หรอื “STGT” บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“STA” บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

“RBL” บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA 

“กลุม่ STA” STA บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม 

“โครงการขยายก าลงัการผลติ โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ก าลงัการ 

โรงงานสาขาสะเดา” ผลติตดิตัง้ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี ประกอบดว้ยโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 (รายการ 

ที ่2) และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 

“NBR” ถงุมอืยางสงัเคราะห ์(Nitrile Butadiene Rubber Glove) 

“NR” ถงุมอืยางธรรมชาตแิบบมแีป้ง (Natural Rubber Glove) 

“NRPF” ถงุมอืยางธรรมชาตแิบบไมม่แีป้ง (Natural Rubber Powder Free Glove) 

 

รายการที ่1:  

“รายการที ่1” การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากัด (PSE) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิหลกั 

“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE“ ของ PSE  

“PSE” บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั บรษัิทยอ่ยของ STA ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้าตามรายการ

ที ่1 

 

รายการที ่2: 

“รายการที ่2” หรอื “ธรุกรรมการซือ้หุน้ การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั (PS) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการ 

ใน PS” กอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา (โรงงานสาขา

สะเดา 1) 

“PS” บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั ซึง่เป็นสนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าตามรายการที ่2 

“โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1” โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ก าลงัการ 

หรอื “โรงงานสาขาสะเดา 1” หรอื ผลติตดิตัง้ประมาณ 2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการขยายก าลังการผลติโรงงาน 

“โครงการ STGT สาขาสะเดา 1” สาขาสะเดา 

 

รายการที ่3:  

“รายการที ่3” หรอื “ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิ การเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV) เพือ่ใชส้นับสนุนโครงการ 

พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV” ขยายก าลงัการผลติโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา จังหวดัสงขลา (สนับสนุนโรงงานสาขาสะเดา 1 

และสาขาสะเดา 2) 

“ANV” บรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA 

“โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2” โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ก าลงัการ 

หรอื “โรงงานสาขาสะเดา 2” ผลติตดิตัง้ประมาณ 7,258 ลา้นชิน้ตอ่ปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงาน

สาขาสะเดา (โรงงานสาขาสะเดา 2 ไมไ่ดข้ออนุมตัใิดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ 

 

รายการที ่4:  

“รายการที ่4” หรอื “ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิ การเขา้ซือ้ทีด่นิของบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติ 

พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA” ถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 

“โครงการขยายก าลงัการผลติ โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร ก าลงัการ 

โรงงานสาขาชมุพร” หรอื ผลติตดิตัง้ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี (โรงงานสาขาชมุพร) 

“โรงงานสาขาชมุพร” หรอื 

“โครงการ STGT สาขาชมุพร” 

 

อืน่ๆ 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

“CapAd” 
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“ส านักงาน ก.ล.ต.” ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี

นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง

กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ” บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั  

“หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ” หนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของบรษัิทฯ 

“IPO” การออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

“IRR” อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return) 

“NPV” มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value) 

“NTA” สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 

“Payback Period” ระยะเวลาคนืทนุ 

“WACC” อตัราตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary) 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“STGT”) ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 25 ธันวาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตวิาระส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับรายการ

ไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยเป็นการเขา้ท ารายการกับบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี จ ากัด 

(มหาชน) (“STA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของ STA ดงันี ้(อา้งองิจากวาระของทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

วาระที ่1 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (“PSE”) โดยการเขา้ซือ้หุน้

สามัญของ PSE จ านวน 499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9992 

ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PSE ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 1,120.00 ลา้นบาท 

จาก (1) บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“STA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83.9992 และ (2) บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดักส ์จ ากัด ซึง่

เป็นบรษัิทย่อยของ STA จ านวน 80,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.00 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให ้

ไดม้าซึง่ธรุกจิหลักของ PSE (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE” หรอื “รายการที ่1”) 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์ จ ากดั (“PS”) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ 

ของ PS จ านวน 399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PS ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 147.00 ลา้นบาท จาก

บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสว่น

ปรับปรุงทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแห่งใหมข่องบรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน 

PS” หรอื “รายการที ่2”) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยูท่ีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 69.21 

ลา้นบาท จากบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (“ANV”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ STA โดยมวีัตถปุระสงค์

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่อง

บรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV” หรอื “รายการที ่3”) 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซือ้ทีด่นิ จ านวน 12 แปลงตอ่เนือ่งกนั (โดยมลี าหว้ยสาธารณประโยชนแ์ละทาง

สาธารณประโยชน์คัน่ระหวา่งแปลง) เนือ้ทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยู่ทีต่ าบล

เขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 177.47 ลา้นบาท จากบรษัิท ศรตีรัง

แอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ (“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA” หรอื 

“รายการที ่4”) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชนมาเป็น

ของบรษัิทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็น

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การ
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เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ พ.ศ. 2547 และที่

ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 3.86 ตามเกณฑ์

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 

กนัยายน 2563 และเมือ่รวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้นับตัง้แตว่นัทีแ่บบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(“หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ”) ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้จนถงึกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะมมีตอินุมัติ

ใหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวม

เทา่กับรอ้ยละ 4.35 ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื รายการ

ดงักลา่วมมีลูคา่ต า่กวา่รอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไมม่หีนา้ทีต่อ้งขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอรายการที ่ 1 และ 2 ขา้งตน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว โดยบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที ่ 1 และ 2 

ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยแ์ละไดน้ าสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี้ 

สว่นรายการที ่ 3 และ 4 ไมถ่อืวา่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ เนือ่งจากไดรั้บอนุมัตแิผนการลงทนุขยาย

ก าลงัการผลติส าหรับปี 2563 – 2569 ส าหรับ 5 โครงการ โดยมมีลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 19,846 ลา้นบาท ซึง่

รวมถงึการลงทนุโครงการขยายก าลงัการผลติสาขาสะเดาและสาขาชมุพร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่

3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ซึง่เป็นการประชมุกอ่นวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์

และหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ 

จงึไมม่หีนา้ทีต่ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป อย่างไรก็ด ี ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่

3/2563 ดงักลา่ว ยังไมไ่ดม้กีารก าหนดรายละเอยีดของผูข้ายทีด่นิ ดงันัน้ การทีบ่รษัิทฯ จะซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู

สรา้งจาก ANV และ STA ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นี้ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที ่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) เนือ่งจาก STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ซึง่ถอืหุน้รวมกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ

บรษัิทฯ7 และมกีรรมการร่วมกนักบับรษัิทฯ โดยมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเทา่กบัรอ้ยละ 6.17 ของมลูคา่สนิทรัพย์

ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 และเมือ่รวมกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ

บรษัิทฯ กบั STA ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงันับตัง้แตว่นัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนังสอืชีช้วน 

IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคบัใช ้จนถงึกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะมขีนาดรายการรวมเทา่กบัรอ้ยละ 9.15 ซึง่สงูกวา่รอ้ยละ 3 ของ

มลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเพือ่แสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

                                                

7 ขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่12/140 

 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

(“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดศ้กึษาและท าการวเิคราะหข์อ้มูลตา่งๆ แลว้ มคีวามเห็นเกีย่วกบัความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการที ่1 – 4 ดงัตอ่ไปนี้ 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทหลกั (Flagship Company) ของกลุม่ STA ในการประกอบธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุ

มอืยาง โดยใชว้ัตถดุบิหลักคอืน ้ายางขน้จาก STA และบรษัิทยอ่ย  

บรษัิทฯ ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายถงุมอืยางรายใหญข่องประเทศและของโลก8 มเีป้าหมายทีจ่ะลงทนุเพือ่

ขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และรองรับการเตบิโตของธรุกจิถงุมอืยางใน

ตลาดโลกทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง 

บรษัิทฯ มกีลยุทธท์ีจ่ะมุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาผลติภัณฑถ์งุมอืยางธรรมชาต ิ (NR) เป็น

หลกัควบคูไ่ปกบัการรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรลอ์ย่างเหมาะสม (NBR) เนือ่งจากบรษัิทฯ มขีอ้

ไดเ้ปรยีบเหนอืคูแ่ขง่ของบรษัิทฯ รายอืน่หลายประการ อาท ิ(ก) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุวตัถดุบิหลกั จากการมที าเล

ทีต่ัง้เชงิยุทธศาสตรใ์นแหลง่ปลกูยางพาราส าคญัของประเทศไทยและในภมูภิาค สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มตีน้ทนุ 

น ้ายางขน้ต า่กวา่คูแ่ขง่ของบรษัิทฯ (ข) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความสามารถในการแขง่ขนัในธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุ

มอืยางธรรมชาต ิ เนือ่งจากผูผ้ลติถงุมอืยางรายใหญต่า่งมุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางไนไตรล์

เป็นหลกั ในขณะทีบ่รษัิทฯ มุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางธรรมชาตมิาอยา่งตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ป

กบัการรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรลอ์ยา่งเหมาะสม และ (ค) ขอ้ไดเ้ปรยีบจากการมผีูถ้อืหุน้ราย

ใหญเ่ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธรุกจิตน้น ้าและกลางน ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑย์างธรรมชาต ิ

ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติอยา่งตอ่เนื่องจากก าลังการผลติตดิตัง้ที ่15,130 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 

2558 เป็น 27,153 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 2562 และเพิม่ขึน้เป็น 32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 หรอื

คดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปีทีร่อ้ยละ 19.8 ในชว่งปี 2558 – เดอืนกนัยายน 2563 โดยบรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายที่

จะขยายก าลงัการผลติตดิตัง้ของถงุมอืยางของบรษัิทฯ ใหเ้กนิกวา่ 50,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2567 เกนิกวา่ 

70,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2569 และไมต่ า่กวา่ 100,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2575 โดยผ่านการลงทนุขยาย

ก าลงัการผลติในพืน้ทีโ่รงงานผลติปัจจุบนัของบรษัิทฯ หรอืพืน้ทีใ่หมอ่ืน่ๆ รวมไปถงึการควบรวมหรอืเขา้ซือ้กจิการ

อืน่เพือ่สรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิอยา่งมั่นคงและแข็งแกร่ง  

บรษัิทฯ จงึมแีผนทีจ่ะเริม่ลงทนุเพือ่เพิม่ก าลงัการผลติถงุมอืยางในชว่งปี 2563 – 2566 ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น

หัวขอ้โครงการในอนาคตในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ จ านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย (1) โครงการขยาย

ก าลงัการผลติโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี (2) โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา (3) โครงการขยาย

ก าลงัการผลติโรงงานสาขาตรัง และ (4) โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชมุพร รวมทัง้หมด 98 

สายการผลติ โดยมกี าลงัการผลติตดิตัง้ (Installed Capacity) รวม 35,199 ลา้นชิน้ตอ่ปี และประมาณการก าลงัการ

ผลติทีส่ามารถผลติได ้ (Technical Capacity) เทา่กับ 32,735 ลา้นชิน้ตอ่ปี ทัง้นี้ อัตราการใชก้ าลงัการผลติ 

(Utilization Rate) ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงัในปี 2560 – 2562 เทา่กับรอ้ยละ 90.3 รอ้ยละ 89.9 และรอ้ยละ 88.6 

                                                

8 บรษัิทฯ เทยีบกบัก าลงัการผลติตดิตัง้ของผูผ้ลติถงุมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลก ซึง่ประกอบดว้ย Top Glove Corporation Bhd., Hartalega 

Holdings Bhd., Supermax Corporation Bhd., Kossan Rubber Industries Bhd., และบรษัิทฯ (ทีม่า: หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่13/140 

 

ตามล าดบั จงึท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งขยายก าลงัการผลติเพือ่รองรับการเตบิโตของธรุกจิถงุมอืยางในตลาดโลกทีเ่ตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

เหตผุลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการที ่1 - 4 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) 

เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถวา่จา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และ

ตดิตัง้เครือ่งจักรอปุกรณ์ ไดส้ะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่าย รวมทัง้ลดจ านวนและปรมิาณรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหวา่งบรษัิทฯ และ STA ในอนาคต 

ทัง้นี ้PSE ประกอบธรุกจิหลักคอื ธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร ทีด่ าเนนิการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักร และ

บ ารุงรักษาใหแ้กโ่รงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และกลุม่ STA โดย PSE รับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้

เครือ่งจักรในการผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแ้กท่ัง้ 3 โรงงานผลติถงุมอืยางใน

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ย  ณ ปัจจบุนั PSE อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักร

เพือ่การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS, ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้งจาก STA (รายการที ่2 - 4) 

การซือ้ทีด่นิเป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ของโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ 

 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย และแผนกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ขา้งตน้ อกีทัง้เพือ่เป็นการปรับ

โครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ลดอปุสรรคในกระบวนการท างาน และเอือ้ตอ่การขยายก าลงั

การผลติอยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่งของ STGT ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 6/2563 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 จงึมมีตอินุมัตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์

และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

ดงันี ้ 

รายการที ่1: ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE 

ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่1: 

(1) เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหเ้อือ้ตอ่การด าเนนิงานตามแผนการขยายก าลงัการผลติและกลยุทธ์

ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามคลอ่งตวั สะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่ายในการวา่จา้ง PSE อกีทัง้ยัง

รักษาไวซ้ึง่ความลบัของเทคโนโลยกีารผลติ เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติ และกระบวนการผลติถงุมอืยางไว ้

ภายในบรษัิทฯ แทน STA เนือ่งจากปัจจบุนั PSE ถอืหุน้โดย STA รอ้ยละ 99.9992 ของทนุจดทะเบยีนและช าระ

แลว้ของ PSE ในขณะที ่ STA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของบรษัิทฯ ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ ขอ้มลูตา่งๆ ของ PSE จะอยูภ่ายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทฯ เป็นหลกั อนัจะเป็นการลดความเสีย่งจากการร่ัวไหลของขอ้มลูทีน่อกเหนอืจากการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อาท ิ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ของ STA ในอนาคต และ/หรอื มพัีนธมติรทาง

ธรุกจิรายอืน่เขา้มาใน STA ดังนัน้ การท ารายการที ่ 1 จงึเป็นการสนับสนุนธรุกจิหลักของบรษัิทฯ และสรา้ง

มลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว 
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(2) ลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ และลดการพึง่พงิ STA เนือ่งจากบรษัิทฯ ยังคง

วา่จา้ง PSE ในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้และดแูลรักษาซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรอย่างตอ่เนื่อง โดยมปีรมิาณงานตาม

แผนงานขยายก าลงัการผลติและโครงการในอนาคต ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) 

ในครัง้นี ้จงึเป็นการลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และเป็น

การลดการพึง่พงิกลุม่ STA 

(3) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการวา่จา้ง PSE เพือ่กอ่สรา้งโรงงาน และตดิตัง้สายการผลติใหมใ่นอนาคต โดย

เปลีย่นจากการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นการท ารายการกับบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ การ

วา่จา้ง PSE ภายหลงัการท ารายการที ่ 1 จะเหลอืเฉพาะขัน้ตอนการพจิารณาตามอ านาจอนุมัตภิายในบรษัิทฯ 

และบรษัิทย่อยเทา่นัน้ สง่ผลใหเ้กดิความรวดเร็วและคลอ่งตวัในการท างานและการขยายก าลงัการผลติของ

บรษัิทฯ อนัจะเป็นการลดการเสยีโอกาสทางธรุกจิและรักษาไวซ้ึง่ความสามารถในการแขง่ขันของบรษัิทฯ อกี

ดว้ย 

(4) เป็นการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้นัท ีและมภีาระหนีส้นิทางการเงนิต า่ 

(5) รับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ PSE ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทนัท ี เสมอืนเป็นการลดตน้ทนุในการพัฒนา

โครงการใหมข่องบรษัิทฯ ในทางออ้ม ซึง่เดมิรายไดแ้ละก าไรดงักลา่วจะอยูใ่นงบการเงนิรวมของ STA 

(6) PSE มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์สงู มคีวามคุน้เคยกับบรษัิทฯ มายาวนาน มวีัฒนธรรม

องคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารงาน PSE ไดอ้ยา่งราบรืน่และตอ่เนือ่ง 

(7) ท าเลทีต่ัง้ส านักงานใหญข่อง PSE อยูใ่กลก้ับส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ ท าใหก้ารประสานงานในดา้นตา่งๆ มี

ความคลอ่งตวั สะดวก และรวดเร็ว 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที ่1 มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) เป็นการลงทนุในบรษัิททีอ่าจจะมขีอ้จ ากัดในการเตบิโต เนือ่งจาก PSE เนน้การรับงานหลักเฉพาะในกลุม่ STA 

เทา่นัน้ ยกเวน้จะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของ PSE ใหรั้บงานจากบคุคลภายนอกเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(2) เป็นการลงทนุในบรษัิททีท่ าธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) ประเภทรับเหมากอ่สรา้ง 

ออกแบบ และตดิตัง้เครือ่งจักรเฉพาะทาง ของสายการผลติของผลติภัณฑย์างแผน่ น ้ายางขน้ และผลติภัณฑ ์

ถงุมอืยางเป็นหลักเทา่นัน้ มไิดม้คีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลายในอตุสาหกรรมอืน่ๆ  

(3) การลงทนุในหุน้ของ PSE ทีม่ทีศิทางของธรุกจิไปทางเดยีวกนักบัทศิทางธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการลงทนุที่

ไมไ่ดก้ระจายความเสีย่งจากปัจจัยเสีย่งเดมิ (ม ีRubber Glove Market Risk Exposure เหมอืนกนักบับรษัิทฯ) 

เพราะผลการด าเนนิงานของ PSE ขึน้อยู่กบัการเตบิโตและการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เป็นหลัก 

(4) ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนีส้นิภายนอกงบการเงนิของ PSE ทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี ้

บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ภาษี และกฎหมาย 

(Financial, Tax and Legal Due Diligence) ของ PSE แลว้ นอกจากนี ้ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PSE มี

เงือ่นไขการรับรองและรับประกัน (Representation & Warranties) เรือ่งภาระภาษีในอดตี และเรือ่งไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ จากผูข้าย 

 

รายการที ่2 – รายการที ่4: ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PS ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิจาก ANV และธุรกรรม

การซือ้ทีด่นิจาก STA 

ทัง้นี ้การพจิารณาซือ้หุน้สามัญใน PS แทนการซือ้ทีด่นิ เนื่องจาก PS หยุดประกอบธรุกจิและผูข้ายมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะขายหุน้สามัญของ PS ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการซือ้ขาย มากกวา่การให ้PS ขาย
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ทีด่นิใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยตรง โดยบรษัิทฯ และ STA ตอ้งการทีจ่ะลดคา่ใชจ้่ายจากการโอนกรรมสทิธิท์รัพยส์นิเชน่กนั 

โดยคา่ใชจ้า่ยและภาษีทีค่าดวา่บรษัิทฯ และกลุม่ STA จะประหยัดไดป้ระมาณ 29.09 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ และคา่ธรรมเนยีมในการโอน) ในขณะทีก่ารซือ้ขายเป็นหุน้สามัญของ PS ทาง 

STA จะไมต่อ้งช าระภาษีเพิม่เตมิ เนือ่งจากสามารถน าก าไรจากการขายเงนิลงทนุไปหักออกจากขาดทนุสะสมทาง

ภาษีได ้

ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่2 - 4: 

(1) เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการตามแผนการขยายก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ ของโครงการในอนาคต ทีไ่ด ้

เปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ ซึง่จะสรา้งมูลคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว เนือ่งจากการขยาย

ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติตามรายการที ่ 2 – 4 จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนเพิม่ขึน้จากการ

ลงทนุในโรงงานผลติถงุมอืยางทัง้สองแหง่ 

(2) เป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ ่ ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ ี มศีักยภาพ เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุ

มอืยางแหง่ใหม ่ไดแ้ก ่โรงงานสาขาสะเดา 1 (รายการที ่2) และโรงงานสาขาชมุพร (รายการที ่4) เนื่องจากมี

ขนาดและรูปทรงทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การวางแปลนสายการผลติ อยูใ่นท าเลทีด่ ีมศีักยภาพ อยูใ่กลแ้หลง่ผลติน ้า

ยางขน้ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในกระบวนการผลติถงุมอืยาง อยู่ตดิกับแหลง่น ้าธรรมชาตเินือ่งจากกระบวนการผลติ

ถงุมอืยางมคีวามจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าในปรมิาณมาก อยูต่ดิถนนสายหลกั และอยูไ่ม่ไกลจากทา่เรอื รวมทัง้ไดรั้บ

สทิธปิระโยชนพ์เิศษจาก BOI เพิม่เตมิจากปกตอิกีดว้ย  

และเป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (รายการที ่ 3) ทีต่ดิกบัทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ (ทีจ่ะเป็น

ทีต่ัง้ของโรงงานสาขาสะเดา 2 ทีก่ าลงัจะเริม่กอ่สรา้ง) โดยจะใชเ้ป็นศนูยก์ลางการซอ่มบ ารุงรักษา และเป็น

บา้นพักพนักงาน ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 และ 2 

(3) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 และ 2 อนัจะเป็นการ

เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว รวมทัง้กอ่ใหเ้กดิการประหยัดตอ่ขนาด (Economy of 

Scale) อกีดว้ย เนือ่งจากการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขา

สะเดา 2 จะท าใหบ้รษัิทฯ มฐีานการผลติขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นโซนเดยีวกนั ภายใตก้ารบรหิารจัดการโรงงาน

แบบรวมศนูยโ์ดยทมีงานของบรษัิทฯ ซึง่นับวา่เป็นการบรหิารจัดการทรัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

อกีดว้ย 

(4) กระจายทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยาง ไปยังพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากภัยธรรมชาต ิรวมทัง้

ความเสีย่งอืน่ใดนอกเหนอืจากการควบคมุ/คาดการณ์ของบรษัิทฯ อนัอาจจะสง่ผลกระทบท าใหห้ยดุชะงัก

สายการผลติได ้ 

(5) บรษัิทฯ มแีหลง่เงนิทนุเพยีงพอในการท ารายการที ่2 – 4 และพัฒนาโรงงานสาขาสะเดา 1 และสาขาชมุพร โดย

ใชเ้งนิทนุภายในของบรษัิทฯ และเงนิทีไ่ดรั้บจาก IPO ทัง้นี้ งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 

2563 มสีนิทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง (เฉพาะรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร) จ านวน 16,967.45 ลา้นบาท 

(6) โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2563 แลว้ สว่นโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพรเป็นโครงการทีเ่ขา้ขา่ยไดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุ (BOI) เชน่กนั 

(7) ราคาซือ้หุน้ PS ราคาซือ้ทีด่นิจาก ANV และราคาซือ้ทีด่นิชมุพรจาก STA เป็นไปตามราคาประเมนิของทีด่นิ และ

การวเิคราะหก์ารลงทนุ (Feasibility Studies) ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 (รายการ

ที ่2 + 3) และสาขาชมุพร (รายการที ่4) มคีวามเหมาะสม  
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อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที ่2 – รายการที ่4 มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) ท าใหเ้งนิสดและสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ลดลง ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในรายการที ่ 2 - 4 จะท าใหเ้งนิ

สดของบรษัิทฯ ลดลงประมาณ 7,839 ลา้นบาท และบรษัิทฯ จะมอีัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วลดลงจาก 

5.17 เทา่ เหลอื 3.50 เทา่ (หากรวมการเขา้ลงทนุในรายการที ่1 จ านวน 1,120 ลา้นบาท อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หมนุเวยีนเร็วจะลดลงเหลอื 3.19 เทา่) 

(2) ความเสีย่งในการพัฒนาโครงการใหม ่และความเสีย่งทางธรุกจิ 

(2.1) ความเสีย่งจากการขออนุญาตตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ใบอนุญาต

กอ่สรา้งอาคารและใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร เป็นตน้ 

(2.2) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เนือ่งจากความลา่ชา้ในการกอ่สรา้งโรงงาน และ/หรอื ความลา่ชา้จากการปรับ

แผนทางธรุกจิ 

(2.3) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตน้ทนุการกอ่สรา้งโรงงานเกนิกวา่ประมาณการทีต่ัง้ไว ้(Cost Overrun) 

(2.4) การขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และผูผ้ลติถงุมอืยางรายอืน่ๆ อาจสง่ผลใหเ้กดิปรมิาณการ

ผลติ (Supply) ลน้ตลาดในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ และผา่น

วงจรธรุกจิ (Business Cycle) ของถงุมอืยางมาแลว้หลายครัง้ ผูบ้รหิารบรษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่

เทคโนโลยกีารผลติ การควบคมุตน้ทนุการผลติ การควบคมุคณุภาพการผลติ ฐานลกูคา้ และเครอืขา่ยจัด

จ าหน่ายของบรษัิทฯ ในปัจจุบัน จะสามารถท าใหบ้รษัิทฯ กา้วขา้มผ่านสภาวะปรมิาณการผลติ (Supply) 

ลน้ตลาด (หากเกดิขึน้ในอนาคต) ได ้โดยไดรั้บผลกระทบไม่มากนัก 

(3) ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนีส้นิภายนอกงบการเงนิของ PS ทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางภาษีและกฎหมาย (Tax and 

Legal Due Diligence) ของ PS แลว้ นอกจากนี ้ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PS ไดม้กีารระบเุงือ่นไขการรับรอง

และรับประกนั (Representation & Warranties) เรือ่งภาระภาษีในอดตี และเรือ่งไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมี

นัยส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ จากผูข้ายไวด้ว้ย 

 

ทัง้นี ้ประโยชน์และขอ้ดรีะหวา่งการท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

มดีงันี ้

(1) ไดม้าซึง่หุน้และธรุกจิของ PSE ทีเ่ป็นบรษัิทวศิวกรรมครบวงจรไทยเพยีงรายเดยีว ทีส่ามารถรับเหมาออกแบบ 

กอ่สรา้ง และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับโรงงานผลติถงุมอืยางไดต้ามรูปแบบและมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ โดย 

PSE มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นงานวศิวกรรมบรกิารของธรุกจิถุงมอืยางและการแปรรูปยางดบิอยา่งครบวงจร มา

ยาวนานกวา่ 26 ปี จงึสามารถเลอืกใชเ้ครือ่งจักรทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุใหแ้กบ่รษัิทฯ ควบคูไ่ปกบั

การวางสายการผลติเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ และเกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ  ณ ปัจจุบนั ยังไมม่บีรษัิทใน

ประเทศไทยทีรั่บงานไดเ้ทยีบเทา่กบัมาตรฐานของ PSE ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่กบัตา่งประเทศ โดย

เปรยีบเทยีบจากปรมิาณการผลติ ขนาดของรายได ้ และเทคโนโลย ี เชน่ ความเร็วในการผลติ และการเพิม่

ประสทิธภิาพของการผลติ (Productivity) ใหก้ับโรงงานผลติถงุมอืยาง เป็นตน้ 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บโอกาสในการเลอืกซือ้ทีด่นิที ่ STA ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทีใ่นธรุกจิตน้น ้าหรอืกลางน ้าใน

ปัจจุบนั นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการส ารวจทีด่นิของบคุคลอืน่ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอ าเภอ 

ปะทวิ จังหวัดชมุพรแลว้ บรษัิทฯ ไมพ่บทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ่และตัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสมในการตัง้โรงงานของ

บรษัิทฯ เทยีบเทา่ทีด่นิของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัแตอ่ยา่งใด 
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(3) ลดระยะเวลาในการรวบรวมทีด่นิทีม่ศีกัยภาพและอยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บขอ้มูลที่

ครบถว้นและรวดเร็ว จงึสามารถพจิารณาความเหมาะสมของทีด่นิไดใ้นทันท ี โดยไม่ตอ้งใชเ้วลาในการ

ด าเนนิการ เชน่การตดิตอ่กบับคุคลภายนอก 

 

โดยมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งระหวา่งการท ารายการกับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กบัการท ารายการกบับคุคล 

ภายนอก ดงันี้ 

(1) เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งการขยายก าลงัการผลติอยา่งรวดเร็ว จงึจ าเป็นตอ้งท ารายการที ่2 – 4 กบั STA และ ANV 

จงึอาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการคน้หาทีด่นิทีอ่าจจะมศีกัยภาพมากกวา่ และ/หรอื มรีาคาถูกกวา่ 

(2) ความเสีย่งในการพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม ่ในกรณีทีม่รีะยะเวลาจ ากดั ซึง่บรษัิทฯ 

อาจจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหมอ่ย่างเร่งดว่นภายในระยะเวลาทีจ่ ากัด จงึมโีอกาสอย่างมาก

ทีจ่ะพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิในการสรา้งโรงงานใหม ่เนือ่งจาก STA มกีารครอบครองทีด่นิขนาดใหญ่

ในพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูยางพาราเป็นจ านวนมาก 

(3) การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นี ้ เขา้ขา่ยเป็นรายการขนาดใหญต่ามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั จงึท า

ใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนั และวา่จา้งทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นตน้ทนุสว่นเพิม่ของบรษัิทฯ เมือ่เทยีบกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก 

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการที่

เกีย่วโยงกนัทัง้ 4 รายการ เป็นการสนับสนุนการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนืของบรษัิทฯ ในอนาคต เพิม่มลูคา่ของ

สนิทรัพยท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้นระยะยาว อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ทกุราย และความเสีย่ง

สว่นใหญเ่ป็นความเสีย่งในการท าธรุกจิปกตทิัว่ไปของบรษัิทฯ ดงันัน้ การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการในคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตสุมผล 

 

ในการพจิารณาความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ และรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นดงันี้ 

 

รายการที ่1: ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ของ PSE ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ ดงันี้ 

PSE ราคาหุน้ 

PSE 

Firm Equity 

Value ของ PSE 

ราคาซือ้หุน้ 

PSE1/ 

สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้หุน้ PSE 

 (บาท/หุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) (4) = (2)–(3) (5) = (4)/(3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 1,113.97 556.98  1,120.00 (563.02) (50.27)% 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 1,262.29 631.14  1,120.00 (488.86) (43.65)% 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. 1,120.00 n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 1,097.35 – 1,390.87 548.68 – 695.44 1,120.00 (571.32) – (424.56) (51.01)%-(37.91)% 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 412.58 – 1,598.37 206.29 – 799.19 1,120.00 (913.71) – (320.81) (81.58)%-(28.64)% 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 2,326.04 – 2,762.19 1,163.02 – 1,381.10 1,120.00 43.02 – 261.10 3.84% - 23.31% 
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หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ PSE จ านวนหุน้ทัง้หมด 499,996 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรวมรอ้ยละ 

99.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 1,120,000,000 บาท 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการ

ประเมนิมลูคา่หุน้ของ PSE ในครัง้นี ้เนือ่งจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสามารถสะทอ้นความสามารถใน

การท าก าไรในอนาคตของ PSE ในขณะทีว่ธิอีืน่ไมไ่ดพ้จิารณาถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคต โดยสรุป 

CapAd เห็นวา่มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของหุน้ PSE เทา่กบั 1,163.02 – 1,381.10 ลา้นบาท  ซึง่สงู

กวา่ราคาซือ้หุน้ PSE เทา่กบั 43.02 – 261.10 ลา้นบาท หรอืสงูกวา่รอ้ยละ 3.84 – 23.31 ของราคาซือ้

หุน้ ดงัน ัน้ ราคาซือ้หุน้สามญัของ PSE ที ่1,120.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

 

รายการที ่2: ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PS 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ของ PS ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ ดงันี้ 

PS ราคาหุน้ 

PS 

Firm Equity 

Value ของ PS 

ราคาซือ้หุน้ 

PS1/ 

สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้หุน้ PS 

 (บาท/หุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) (4) = (2)–(3) (5) = (4)/(3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 239.44  95.78  147.00 (51.22) (34.85)% 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 367.47  146.99  147.00 (0.01) (0.01)% 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ PS จ านวนหุน้ทัง้หมด 399,994 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรวมรอ้ยละ 

99.9985 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PS ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 147,000,000 บาท 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิ

มลูคา่หุน้ของ PS ในครัง้นี ้ เนือ่งจาก PS ไม่ไดด้ าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัและเหลอืสนิทรัพยส์ว่นใหญไ่ดแ้ก ่ ทีด่นิและ

สว่นปรับปรุงทีด่นิ ประกอบกับ วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึมลูคา่พืน้ฐานทรัพยส์นิ และ

เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิของ PS ได ้ สว่นวธิกีารประเมนิอืน่ๆ จะเหมาะส าหรับใชป้ระเมนิธรุกจิทีย่ังคง

ประกอบการอยู ่(On Going Basis) โดยสรุป CapAd เห็นวา่มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของหุน้ PS เทา่กบั 

146.99 ลา้นบาท ดงัน ัน้ ราคาซือ้หุน้สามญัของ PS ที ่147.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

 

รายการที ่3: ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของธุรกรรมการซือ้ทีด่นิจาก ANV 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ กบัราคา

ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ดงันี้ 

ANV 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของ

ทรพัยส์นิทีจ่ะไดม้า 

ราคาซือ้ทรพัยส์นิ สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรม 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3)/(2) 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง: ANV 69.21 69.21 - - 

หมายเหต:ุ 

1/ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั เลขที ่ 63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่ 29 

ตลุาคม 2563 โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระประเมนิทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison Approach) และประเมนิ

สิง่ปลกูสรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่19/140 

 

 จะเห็นไดว้า่มลูคา่ยุตธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี้ จากการประเมนิโดย 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เทา่กบั 69.21 ลา้นบาท เทา่กับราคาซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV ดงัน ัน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ ANV ทีจ่ านวนไมเ่กนิ 69.21 ลา้นบาท  

มคีวามเหมาะสม 

 

ความเหมาะสมของการลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 + ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV  

 จากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 และศนูยซ์อ่มบ ารุงและ

บา้นพักคนงานบนทีด่นิจาก ANV ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพบวา่ มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present 

Value: NPV) ของโครงการ จะเทา่กบั 238.99 – 668.99 ลา้นบาท มอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 

10.02 – 13.29 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อตัราสว่นลด (WACC) ทีเ่ทา่กับรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุ 8.21 – 9.51 

ปี ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การเขา้ซือ้หุน้ PS จ านวน 147.00 ลา้นบาท + เงนิลงทนุอาคารและ

เครือ่งจักร จ านวน 1,657.63 ลา้นบาท + คา่ซือ้ทีด่นิ ANV จ านวน 69.21 ลา้นบาท + งบลงทนุบนทีด่นิ ANV จ านวน 

48.00 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,921.84 ลา้นบาท มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทุนมคีวาม

เหมาะสม 

 

รายการที ่4: ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของธุรกรรมการซือ้ทีด่นิจาก STA 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ กบัราคา

ซือ้ทีด่นิ ดงันี้ 

ชุมพร 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของ

ทรพัยส์นิทีจ่ะไดม้า 

ราคาซือ้ทรพัยส์นิ สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรม 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3)/(2) 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง: ชมุพร 177.47 177.47 - - 

หมายเหต:ุ  1/ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลง

วนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระประเมนิทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison 

Approach) และประเมนิสิง่ปลกูสรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

 

 จะเห็นไดว้า่มลูคา่ยุตธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ จากการประเมนิโดย 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เทา่กบั 177.47 ลา้นบาท เทา่กบัราคาซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA ดงัน ัน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ STA ทีจ่งัหวดัชุมพร ทีจ่ านวนไมเ่กนิ 

177.47 ลา้นบาท มคีวามเหมาะสม 

 

ความเหมาะสมของการลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร 

 จากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุในโครงการ STGT สาขาชมุพร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

พบวา่ มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) ของโครงการ จะเทา่กับ 1,606.75 - 3,159.07 

ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 13.07 – 15.94 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อัตราสว่นลด (WACC) ที่

รอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุ 8.38 – 9.40 ปี ดังนัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การเขา้ซือ้ทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้งจาก STA จ านวน 177.47 ลา้นบาท และงบพัฒนาโครงการจ านวนไมเ่กนิ 5,650.00 ลา้นบาท รวมเป็น

มลูคา่รวมโครงการเทา่กบั 5,827.47 ลา้นบาท มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทุนมคีวามเหมาะสม 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่20/140 

 

จากการพจิารณาราคาและเงือ่นไขในการท ารายการที ่1 – 4 ขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมี

ความเห็นวา่ ราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ  

มคีวามเหมาะสม 

 

 เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการไดม้าซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความ

เหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์และรายการทีเ่กีย่วโยงกันขา้งตน้แลว้ ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้ควร อนุมตั ิการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั (รายการที ่1 – 2) และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รายการที ่3 – 4) ในคร ัง้นี ้

 

ผูถ้ือหุน้ควรจะศกึษาขอ้มูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ในครั้งนี้ เพื่อใช ้

ประกอบการพจิารณาในการตัดสนิใจส าหรับการลงมต ิซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการ 

ทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วขึน้อยู่กับดลุยพนิจิและการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่21/140 

 

สว่นที ่1: รายละเอยีดโดยท ัว่ไปของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

1. ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและทีม่าของรายการ 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“STGT”) ครัง้ที ่ 6/2563 เมือ่วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 25 ธันวาคม 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตวิาระส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับรายการ

ไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั คอื บรษัิท ศรตีรัง 

แอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“STA”) (ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ) และบรษัิทยอ่ยของ STA ดงันี้ 

 

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รายการที ่1 – 2) 

รายการที ่ 1: การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั (PSE) เพือ่ให้

ไดม้าซึง่ธุรกจิหลกัของ PSE (ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE) 

การเขา้ลงทนุในบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (“PSE”) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ PSE9 จ านวน 

499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้

ทัง้หมดของ PSE มลูคา่หุน้ละ 2,240.02 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 1,120.00 ลา้นบาท (1) บรษัิท ศรตีรัง 

แอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“STA”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 83.9992 และ (2) บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดักส ์จ ากัด (“RBL”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA จ านวน 80,000 

หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.00 (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE” หรอื “รายการที ่1”) (ตามวาระที ่1 ของการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหส้ามารถบรหิารงานและวางแผนการขยายก าลงัการผลติร่วมกบั PSE ซึง่

ประกอบธรุกจิหลักคอื ธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร ทีด่ าเนนิการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักร และบ ารุงรักษาใหแ้ก่

โรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และกลุม่ STA จงึมคีวามเชีย่วชาญเรือ่งเครือ่งจักรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติถงุมอื

ยาง เนือ่งจากบรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายก าลงัการผลติจากก าลงัการผลติตดิตัง้ปัจจุบนัที ่ 32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี ไปสู่

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 70,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2567 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งท าการกอ่สรา้งโรงงาน ซือ้และตดิตัง้

เครือ่งจักรเพิม่เตมิอกีเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ตอ้งเขา้ท าสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขยายก าลงัการผลติดงักลา่ว  

การทีบ่รษัิทฯ เขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE จะสง่ผลใหก้ารขยายก าลังการผลติของบรษัิทฯ มคีวาม

คลอ่งตัวและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เป็นการจัดโครงสรา้งภายในกลุม่ STA เป็นการรักษาความลับทางธรุกจิ และ

ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตัง้เครื่องจักรในการผลิตถุงมือยางใหอ้ยู่กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ PSE ยังสามารถหารายไดเ้พิม่เตมิจากการใหบ้รกิารดา้นเครือ่งจักรอปุกรณ์ การซอ่มแซม การบ ารุงรักษา 

ใหแ้กบ่รษัิทในกลุม่ STA และบรษัิทภายนอกเป็นรายไดเ้สรมิอย่างตอ่เนื่อง 

  

                                                

9 ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2563 PSE มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 50,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่22/140 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ STA กอ่นเขา้ท ารายการที ่1 – 2 

 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ STA หลงัเขา้ท ารายการที ่1 – 2 

 

หมายเหต:ุ โครงสรา้งการถอืหุน้บรษัิทยอ่ยของ STA เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการนีเ้ทา่นัน้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่23/140 

 

รายการที ่2: การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั (PS) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

(ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PS) 

การเขา้ลงทนุในบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์ จ ากดั (“PS”) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ PS10 จ านวน 

399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้

ทัง้หมดของ PS มลูคา่หุน้ละ 367.51 บาท ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 147.00 ลา้นบาท จากบรษัิท ศรตีรังแอโกร

อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) (“ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS” หรอื “รายการที ่2”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ (ตามวาระที ่2 ของการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

PS เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิวา่งเปลา่จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ตัง้อยู่

ทีต่ าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ซึง่พืน้ทีด่งักลา่วเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษตามประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ และจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีเพิม่เตมิจากพืน้ทีท่ั่วไป ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้

หุน้ใน PS ท าใหบ้รษัิทฯ มอี านาจควบคมุใน PS และสามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของ PS เพือ่ใชก้อ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยาง โดยทีปั่จจุบนั PS หยดุประกอบธรุกจิและผูข้ายมคีวามประสงคท์ีจ่ะขายหุน้สามัญของ PS 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการซือ้ขาย มากกวา่การให ้ PS ขายทีด่นิใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยตรง โดย

บรษัิทฯ และ STA ตอ้งการทีจ่ะลดคา่ใชจ้่ายจากการโอนกรรมสทิธิท์รัพยส์นิเชน่กนั โดยคา่ใชจ้า่ยและภาษีทีค่าดวา่

บรษัิทฯ และกลุม่ STA จะประหยัดไดป้ระมาณ 29.09 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ 

และคา่ธรรมเนยีมในการโอน) ในขณะทีก่ารซือ้ขายเป็นหุน้สามัญของ PS ทาง STA จะไมต่อ้งช าระภาษีเพิม่เตมิ 

เนือ่งจากสามารถน าก าไรจากการขายเงนิลงทนุไปหักออกจากขาดทนุสะสมทางภาษีได ้

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ PS ยังคงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ และจะยังคงด ารงสถานะเป็น

บรษัิทตอ่ไปในระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 - 5 ปี แตไ่ม่ไดด้ าเนนิกจิการใดๆ โดยบรษัิทฯ จะเชา่ทีด่นิซึง่ยังเป็นกรรมสทิธิ์

ของ PS เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 หลงัจากนัน้บรษัิทฯ จะพจิารณาตามความ

เหมาะสมวา่จะด าเนนิการกับ PS อยา่งไรตอ่ไป โดยพจิารณาจากคา่ใชจ้่าย โอกาสทางธรุกจิ และผลกระทบตา่งๆ ที่

อาจจะเกดิขึน้ เพือ่ใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะน าทีด่นิดงักลา่วทีไ่ดป้รับปรุงพืน้ทีแ่ลว้ไปใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหม่

ของบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา (“โรงงานผลติถุงมอืยางสาขาสะเดา 1”) ก าลังการผลติตดิตัง้ประมาณ 

2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปี (สามารถผลติไดท้ัง้ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถงุมอืยางไนไตรล)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่

ของ “โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา” ทีม่กี าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ตามแผนการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ เขา้ซือ้หุน้สามัญของ PS ภายในเดอืนมกราคม 2564 

บรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้งภายในตน้ปี 2564 และคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนนิการผลติเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2565 

 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รายการที ่3 – 4) 

รายการที ่3: การเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV) เพือ่ใช้

เป็นสว่นหนึง่ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา จงัหวดัสงขลา (ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิ

พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV) 

                                                

10 ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 PS มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 40,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่24/140 

 

การเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 

5 รายการ ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 69.21 ลา้นบาท จาก

บรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากัด (ANV) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ STA (“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV” 

หรอื “รายการที ่3”) (ตามวาระที ่3 ของการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใชส้นับสนุนโครงการขยายก าลงัการ

ผลติโรงงานสาขาสะเดา (ประกอบดว้ยโรงงานสาขาสะเดา 1 (ซึง่เป็นรายการที ่2) และโรงงานสาขาสะเดา 2 (ซึง่ไม่

ขออนุมัตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้) ซึง่เป็นโครงการในอนาคตของบรษัิทฯ ตามทีเ่ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO 

ของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ การลงทนุตามโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ดว้ยมลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 5,781 ลา้นบาท 

เพือ่รองรับก าลงัการผลติ 28 สายการผลติ ดว้ยก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติได ้(Technical Capacity) ทีจ่ะเพิม่ขึน้

ประมาณ 9,450 ลา้นชิน้ตอ่ปี ซึง่เป็นการประชมุกอ่นวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และ

หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนดังกลา่วแลว้ บรษัิทฯ จงึ

ไมม่หีนา้ทีต่ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

อยา่งไรก็ด ีในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ไดม้กีาร

ก าหนดรายละเอยีดของผูข้ายทีด่นิ ดงันัน้ การทีบ่รษัิทฯ จะซือ้ทีด่นิจาก ANV ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ 

บรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

รายการที ่ 4: การเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี จ ากดั 

(มหาชน) (STA) เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอปะทวิ จงัหวดั

ชุมพร (ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก STA) 

การเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 12 แปลงตอ่เนือ่งกนั (โดยมลี าหว้ยและทางสาธารณประโยชนค์ั่นระหวา่งแปลง) 

เนือ้ทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งรวม 5 รายการ ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดั

ชมุพร ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 177.47 ลา้นบาท จากบรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี จ ากัด (มหาชน) (STA) 

(“ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA” หรอื “รายการที ่4”) (ตามวาระที ่4 ของการประชมุวสิามัญผูถ้อื

หุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ) 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่อง

บรษัิทฯ ทีอ่ าเภอปะทวิ จังหวัดชมุพร (“โครงการขยายก าลังการผลติโรงงานสาขาชมุพร”) ซึง่เป็นไปตามแผนการ

ขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีเ่ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ 

โดยโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมด่งักลา่ว จะมกี าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี และ

สามารถผลติไดท้ัง้ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถงุมอืยางไนไตรล ์บรษัิทฯ คาดวา่โครงการดงักลา่วตอ้งใช ้

เงนิลงทนุ (รวมคา่ทีด่นิ) ประมาณ 5,849 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเริม่กอ่สรา้งภายในตน้ปี 2564 คาดวา่จะ

ทยอยเปิดด าเนนิการผลติเชงิพาณชิยไ์ดภ้ายในปี 2564 และจะสามารถด าเนนิการผลติครบทกุสายการผลติประมาณ

ปลายปี 2566 

ทัง้นี ้ การลงทนุตามโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชมุพร ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ดว้ยมลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 4,380 ลา้นบาท 

เพือ่รองรับก าลงัการผลติ 24 สายการผลติ ดว้ยก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติได ้(Technical Capacity) ทีจ่ะเพิม่ขึน้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่25/140 

 

ประมาณ 8,100 ลา้นชิน้ตอ่ปี11 ซึง่เป็นการประชมุกอ่นวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และ

หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้และไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนดังกลา่วแลว้ บรษัิทฯ จงึ

ไมม่หีนา้ทีต่ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์

อยา่งไรก็ด ีในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ยังไมไ่ดม้กีาร

ก าหนดรายละเอยีดของผูข้ายทีด่นิ ดงันัน้ การทีบ่รษัิทฯ จะซือ้ทีด่นิจาก STA ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ 

บรษัิทฯ จงึเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

ภาพรวมทีต่ ัง้โรงงานของบรษิทัฯ หลงัเขา้ท ารายการที ่1 – 4 

 

 

                                                

11 บรษัิทฯ ไดป้รับแผนการผลติเป็น 28 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 10,161 ลา้นชืน้ตอ่ปี ก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติได ้ (Technical 

Capacity) 9,449 ลา้นชิน้ตอ่ปี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่26/140 

 

หมายเหต:ุ ยังไมร่วมโครงการขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 ทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง รวม 18 สายการผลติ ก าลงัการ

ผลติตดิตัง้ 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี และโครงการขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสะเดา 2 จ านวน 20 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7,258 

ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 

ก าลงัการผลติของบรษิทัฯ กอ่นและหลงัการเขา้ท ารายการที ่1 – 4 

 

หมายเหต:ุ ยังไมร่วมโครงการขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 ทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง รวม 18 สายการผลติ ก าลงัการ

ผลติตดิตัง้ 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี และโครงการขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสะเดา 2 จ านวน 20 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 7,258 

ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 

โดยรายละเอยีดของแตล่ะรายการสรุปไดด้งันี้ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่27/140 

 

รายการที ่ 1: การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั (PSE) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ธุรกจิหลกัของ PSE (ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE) 

 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษัทฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้สามัญของ PSE กับ STA และ RBL ภายหลังจากทีบ่ริษัทฯ 

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่25 ธันวาคม 2563 ใหเ้ขา้

ท ารายการดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE จะเสร็จสิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

 

2) คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

สนิทรัพยท์ีจ่ะซือ้ : หุน้สามญัของบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (PSE) จ านวน 499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 

บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PSE 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ หรอื STGT) 

ผูข้าย : (1) บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) ในฐานะผูข้ายหุน้ PSE จ านวน 419,996 หุน้ หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 83.9992 และ 

(2) บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั (RBL) ในฐานะผูข้ายหุน้ PSE จ านวน 80,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

16.00 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (รวม RBL) คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และ RBL เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้

โดยตรงคดิเป็นรอ้ยละ 5.44 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ1/  

รวมทัง้มกีรรมการรว่มกนัไดแ้ก ่ นายไวยวฒุ ิ สนิเจรญิกลุ นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ และนายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกลุ 

ดงันัน้ จงึเขา้ขา่ยเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ตามประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 1/ การถอืหุน้ในบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 เป็นขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) จากบรษัิท ศนูยร์ับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นี ้ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชใ้นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมาจากการปิด

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  

 

3) ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ PSE จ านวน 499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 99.9996 รวมมลูคา่ทัง้ส ิน้ 1,120.00 ลา้นบาท จาก (1) บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) 

จ านวน 419,996 หุน้ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ และ (2) บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์ จ ากัด (RBL) 

จ านวน 80,000 หุน้ ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ STA จงึเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะช าระคา่หุน้

สามัญ เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการที ่ 1 เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร ทีด่ าเนนิการออกแบบ ตดิตัง้เครือ่งจักร 

วางสายการผลติ พรอ้มทัง้ควบคมุงานของ PSE ใหแ้กโ่รงงานตา่งๆ ของบรษัิทฯ ซึง่เอือ้ประโยชนโ์ดยตรงตอ่การ

ขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ ทีม่อีย่างตอ่เนือ่ง บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยาง

ในชว่งระหวา่งปี 2563 – 2571 อกีประมาณ 218 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 78,745 ลา้นชิน้ตอ่

ปี ซึง่ประกอบดว้ย (1) โครงการขยายก าลงัการผลติ 4 โครงการขนาดใหญ ่ ในชว่งปี 2563 - 2566 จ านวน 98 

สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 35,199 ลา้นชิน้ตอ่ปี ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “โครงการในอนาคต” 

ในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ และ (2) โครงการขยายก าลงัการผลติทีจ่ะทยอยกอ่สรา้งในชว่งปี 2566 – 2571 

จ านวน 120 สายการผลติ ก าลังการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 43,546 ลา้นชิน้ตอ่ปี  

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่28/140 

 

4) รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ PSE จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9996 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PSE ในมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

1,120.00 ลา้นบาท  

ขอ้มูลโดยสรุปและทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั 

บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (PSE) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประกอบธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบวงจร ในการออกแบบ สรา้ง ผลติและตดิตัง้

เครือ่งจักร ใหก้ับโรงงานในกลุม่ STA เนือ่งจากเทคโนโลยกีารผลติและเครือ่งจักรเป็นสิง่ส าคัญอยา่งมากในการ

สรา้งมาตรฐานสนิคา้ทีม่คีณุภาพใหแ้กก่ลุม่ STA 

PSE มคีวามช านาญในการออกแบบ ผลติ และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับสายการผลติถงุมอืยางทางการแพทย์

และอตุสาหกรรมอืน่ๆ ตลอดจนเครือ่งจักรผลติยางธรรมชาต ิ เชน่ เครือ่งจักรผลติยางแทง่ โดยจะเป็นการผลติตาม

ค าสัง่ซือ้ และ PSE ท างานอย่างครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ จัดหา สรา้ง ผลติและตดิตัง้ ควบคมุ พรอ้มทัง้การ

ใหบ้รกิารหลงัการขายไดแ้ก ่การใหบ้รกิารซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรและอปุกรณ์  

ทัง้นี ้PSE รับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรในการผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 

(Turnkey) ใหแ้กท่ัง้ 3 โรงงานผลติในปัจจุบนัของบรษัิทฯ (รวม 145 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 32,619 

ลา้นชิน้ตอ่ปี) รวมทัง้อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี

2 และ 3 (18 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี เริม่กอ่สรา้งในปี 2563) โดยมขีอบเขตของ

งานโดยสงัเขป ดงันี ้ PSE มหีนา้ทีจั่ดหาเครือ่งจักร อปุกรณ์ สว่นประกอบของเครือ่งจักรตา่งๆ แรงงานและวสัด ุ

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ในอัตราคา่จา้งเหมา ซึง่รวมถงึคา่แรงตา่งๆ คา่ด าเนนิการ คา่ขนสง่ คา่

อปุกรณ์ คา่สมัภาระตา่งๆ คา่ธรรมเนยีมการขออนุญาตตอ่หน่วยงานราชการ คา่ธรรมเนยีมและภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

และยังรวมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทัง้ปวงดว้ยเพือ่ใหก้ารตดิตัง้เครือ่งจักรอปุกรณ์ในการผลติตามแบบและรายละเอยีดงาน

ทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

โดยขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PSE มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 50 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามัญ 500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท (รายละเอยีดของ PSE เปิดเผยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี)้  

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ PSE ไดแ้ก ่ ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่เป็นทรัพยส์นิ

หลกัทีจ่ะใชใ้นการด าเนนิธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบวงจร โดยมมีลูคา่ทางบญัชี

ของทรัพยส์นิดงักลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ

งบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 256312 เทา่กับ 255.39 ลา้นบาท และ 

250.03 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง เนือ้ที ่38 ไร่ 3 งาน 8.3 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคารโรงงาน ส านักงาน และสิง่ปลกู

สรา้งอืน่ๆ 

  

                                                

12 เป็นงบการเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต เพือ่จัดท างบการเงนิรวมของ STA แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิระหวา่งกาลของ PSE 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่29/140 

 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ PSE 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เลขที ่ 123 หมูท่ี ่ 8 ถนนกาญจนวนชิ ระหวา่งกโิลเมตรที ่ 1267 – 1268 ต าบลบา้นพร ุ อ าเภอ

หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

– โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยั 2 สนามกอลฟ์เซาทเ์ทริน์ฮลิล ์และ

ตลาดสดเทศบาลบา้นพร ุ

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 6.898413 ลองตจิดู (Long) 100.468695 

ขนาดของทีด่นิ ทีด่นิ 1 แปลง เนือ้ที ่38 ไร ่3 งาน 8.3 ตารางวา ตัง้อยูบ่นโฉนดเลขที ่25205 เลขทีด่นิ 18 หนา้

ส ารวจ 2290 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงใกลเ้คยีงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยทีด่นิตดิถนนกาญจนวนชิ หนา้กวา้งประมาณ 

132 เมตร (ความกวา้งถนน 16 เมตร เขตทางกวา้ง 40 เมตร 4 ชอ่งทางจราจร) และตดิถนน

สาธารณประโยชน ์หนา้กวา้งประมาณ 560 เมตร (ซอยวุน่ผิน่อทุศิ ถนนกวา้ง 3 เมตร เขตทาง

กวา้ง 6 เมตร) ระดบัทีด่นิมคีวามสงูเสมอระดบัถนน 

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ พรอ้มอาคารอืน่ๆ รวม 18 รายการ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 38,548.40 

ตารางเมตร 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั 

ภาระผกูพนัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ไมม่ ี

กฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่ทรพัยส์นิ ไมม่ ี

ราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด และมลูคา่

สิง่ปลกูสรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน รวมเทา่กบั 264.69 ลา้นบาท (ราคาประเมนิทีด่นิ 

162.84 ลา้นบาท และราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง 101.85 ลา้นบาท) ประเมนิเมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 

2563 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

 

โฉนดทีด่นิและภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ 

 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่30/140 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 

 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

 ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง เนือ้ที ่3 ไร่ 1 งาน 38.2 ตารางวา พรอ้มทัง้โกดงัเก็บสนิคา้ บา้นพักพนักงาน และ

สิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ PSE 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เลขที ่ 133 ถนนรกัษ์พร ุ (แยกจากถนนพรคุา้งคาว ถนนกาญจนวนชิ) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่

จังหวดัสงขลา 

– โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้ สนามกฬีาเมอืงหลกัภาคใต ้ โรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยั 2 และตลาด

สดเทศบาลบา้นพร ุ

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 6.923167 ลองตจิดู (Long) 100.463028 

ขนาดของทีด่นิ ทีด่นิ 1 แปลง เนือ้ที ่3 ไร ่1 งาน 38.2 ตารางวา ตัง้อยูบ่นโฉนดเลขที ่233002 เลขทีด่นิ 25 หนา้ส ารวจ 

24923 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงใกลเ้คยีงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยทีด่นิตดิถนนรักษ์พร ุหนา้กวา้งประมาณ 43 เมตร (ความ

กวา้งถนน 10 เมตร เขตทางกวา้ง 12 เมตร 2 ชอ่งทางจราจร) ระดบัทีด่นิมคีวามสงูเสมอระดบัถนน 

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง โกดงัเก็บสนิคา้ บา้นพกัพนักงาน และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ รวม 12 รายการ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 4,927.25 

ตารางเมตร 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั 

ภาระผกูพนัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ไมม่ ี

กฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่ทรพัยส์นิ ไมม่ ี



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่31/140 

 

ราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด และมลูคา่สิง่ปลกู

สรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน รวมเทา่กบั 27.93 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมี

วตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

โฉนดทีด่นิและภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ 

 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่32/140 

 

 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่มรีาคาประเมนิเครือ่งจักร ประเมนิโดยบรษัิท ทีป่รกึษา  

เฟิรส์สตาร ์จ ากัด ประเมนิดว้ยวธิตีน้ทนุทดแทน ไดมู้ลคา่เทา่กับ 156.45 ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วันที ่29 

กนัยายน 2563 

 

5) มูลคา่รวมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า การช าระคา่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและมูลคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้า 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าในครัง้นีร้วมทัง้ส ิน้ประมาณ 1,120.00 ลา้นบาท ไดแ้ก ่หุน้สามัญของ PSE 

จ านวน 499,996 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

การช าระคา่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะช าระคา่ซือ้ขายหุน้สามัญของ PSE รวมจ านวน 1,120.00 ลา้นบาท ใหแ้กผู่ข้ายหุน้ PSE โดย 

บรษัิทฯ จะช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน และผูข้ายจะสง่มอบตราสารการโอนหุน้ของ PSE 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในวนัเดยีวกนั 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่หุน้สามัญของ PSE ซึง่มีมูลค่าทางบัญช ีณ วันที ่30 กันยายน 2563 เทา่กับ 556.98 

ลา้นบาท โดยเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูคา่หุน้สามัญของ PSE มาจากการเจรจาตกลงระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย โดย

บรษัิทฯ พจิารณาราคาซือ้ขายประกอบกับวธิกีารประเมนิมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสม ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash Flow) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิท ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นผูน้ าเสนอตอ่บรษัิทฯ 

โดยมขีอ้มลูสรุป ดงันี้ 

 มลูคา่หุน้ของ PSE อยูร่ะหวา่ง 865 – 1,255 ลา้นบาท หรอืเทา่กับ 1,731 – 2,509 บาทตอ่หุน้ 

 อตัราคดิลด (WACC) อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 10.83 – 11.81 ตอ่ปี 

 ระยะเวลาในการประมาณการ 8 ปี 3 เดอืน (ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 – ธันวาคม 2571) 

ซึง่วธิกีารดงักลา่วเป็นวธิกีารทีค่ านงึถงึศกัยภาพ และความสามารถในการท าก าไรของกจิการในอนาคต 

โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคญัคอื ผลการด าเนนิงานในอดตียอ้นหลงั ประมาณการเตบิโตทางธรุกจิดา้นการตดิตัง้

เครือ่งจักร การกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยาง ทีไ่ดรั้บงานมากขึน้โดยเฉพาะจากบรษัิทฯ รวมถงึงานบรกิารอืน่ๆ เชน่ 

การซอ่มบ ารุง การดแูลรักษาเครือ่งจักร เป็นตน้ ทัง้นี ้รายไดส้ว่นใหญข่อง PSE จะมาจากบรษัิทฯ 

 

6) การค านวณขนาดรายการ 

รายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

= (538.00 ลา้นบาท1/ * 99.9992%) / 24,533.28 ลา้นบาท2/ 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์NTA ของรายการที ่1 และ 2 จะเทา่กบัรอ้ย

ละ 2.58 โดยขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 2.19 และขนาดรายการที ่2 

เทา่กบัรอ้ยละ 0.39 

รอ้ยละ 2.19 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ = (7.85 ลา้นบาท * 99.9992%) / 6,061.63 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสทุธขิองรายการที ่1 และ 2 จะเทา่กบั

รอ้ยละ 0.13 โดยขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 0.13 และรายการที ่2 ไม่

สามารถค านวณได ้ เนือ่งจาก PS มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานใน 4  

ไตรมาสลา่สดุ 

รอ้ยละ 0.13 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่33/140 

 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 1,120.00 ลา้นบาท / 32,881.43 ลา้นบาท3/ 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของรายการที ่ 1 

และ 2 จะเทา่กบัรอ้ยละ 3.86 โดยขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 3.41 และ

ขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.45 

รอ้ยละ 3.41 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่มกีารออกหลักทรัพย์ใหม่เพือ่

ช าระคา่ซือ้สนิทรัพย ์

- 

เกณฑส์งูสดุ ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (รายการที ่1) รอ้ยละ 3.41 

รวมขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการที ่1 + 2 สงูสดุ ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 3.86 

รวมขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ ัง้ 2 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน สงูสดุ รอ้ยละ 4.35 

ทีม่า: 1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง PSE = สนิทรัพยร์วมจ านวน 1,020.41 ลา้นบาท - สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 2.98 ลา้นบาท - สนิทรัพย์

ไมม่ตีวัตนจ านวน 7.31 ลา้นบาท – สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 8.69 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 463.43 ลา้นบาท 

อา้งองิจากงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบของ PSE ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563  

 2/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 32,881.43 ลา้นบาท – สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 38.41 ลา้นบาท - 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 55.86 ลา้นบาท – คา่ความนยิมจ านวน 220.88 ลา้นบาท – สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 

132.91 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 7,900.09 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 3/ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีช่ าระใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั = 1,120.00 ลา้นบาท / 24,533.281/ ลา้นบาท รอ้ยละ 4.57 

ขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั รายการที ่1 รอ้ยละ 4.57 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ  

(ขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 4.57, ขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.60, ขนาดรายการที ่3 เทา่กบั

รอ้ยละ 0.28 และขนาดรายการที ่4 เทา่กบัรอ้ยละ 0.72) 

รอ้ยละ 6.17 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน รอ้ยละ 9.15 

ทีม่า: 1/ โปรดดจูากทีม่าขอ้ 2/ ในตารางขา้งตน้ 

 

7) สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE อยูใ่นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่34/140 

 

รายการที ่2: การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั (PS) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะ

ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา (ธุรกรรมการ

ซือ้หุน้ใน PS) 

 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้สามัญของ PS กบั STA ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิาก

ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบริษัทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่25 ธันวาคม 2563 ใหเ้ขา้ท ารายการ

ดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS จะเสร็จสิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

 

2) คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

สนิทรัพยท์ีจ่ะซือ้ : หุน้สามญัของบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั (PS) จ านวน 399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PS 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ หรอื STGT) 

ผูข้าย  บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (STA) ในฐานะผูข้ายหุน้ PS จ านวน 399,994 หุน้ หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 99.9985 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (รวม RBL) คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ1/  

โดย STA มกีรรมการรว่มกนักบับรษัิทฯ ไดแ้ก ่นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ และนายวรีสทิธิ ์

สนิเจรญิกลุ ดงันัน้ จงึเขา้ขา่ยเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ตามประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 1/ การถอืหุน้ในบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 เป็นขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) จากบรษัิท ศนูยร์ับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นี ้ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชใ้นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมาจากการปิด

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  

 

3) ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 

บรษัิทฯ จะด าเนนิการพัฒนาโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญของ 

PS จ านวน 399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ

จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PS จาก STA ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะช าระคา่หุน้สามัญเป็นเงนิ

สดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน 

PS เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิวา่งเปลา่จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ตัง้อยู่

ทีต่ าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ซึง่พืน้ทีด่งักลา่วเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษตามประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ และจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีเพิม่เตมิจากพืน้ทีท่ั่วไป ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้

หุน้ใน PS ท าใหบ้รษัิทฯ มอี านาจควบคมุใน PS และสามารถใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของ PS เพือ่ใชก้อ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยาง โดยทีปั่จจุบนั PS หยดุประกอบธรุกจิและผูข้ายมคีวามประสงคท์ีจ่ะขายหุน้สามัญของ PS 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการซือ้ขาย มากกวา่การให ้ PS ขายทีด่นิใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยตรง โดย

บรษัิทฯ และ STA ตอ้งการทีจ่ะลดคา่ใชจ้่ายจากการโอนกรรมสทิธิท์รัพยส์นิเชน่กนั โดยคา่ใชจ้า่ยและภาษีทีค่าดวา่

บรษัิทฯ และกลุม่ STA จะประหยัดไดป้ระมาณ 29.09 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ 

และคา่ธรรมเนยีมในการโอน) ในขณะทีก่ารซือ้ขายเป็นหุน้สามัญของ PS ทาง STA จะไมต่อ้งช าระภาษีเพิม่เตมิ 

เนือ่งจากสามารถน าก าไรจากการขายเงนิลงทนุไปหักออกจากขาดทนุสะสมทางภาษีได ้

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ PS ยังคงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ และจะยังคงด ารงสถานะเป็น

บรษัิทตอ่ไปในระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 - 5 ปี แตไ่ม่ไดด้ าเนนิกจิการใดๆ โดยบรษัิทฯ จะเชา่ทีด่นิซึง่ยังเป็นกรรมสทิธิ์

ของ PS เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 หลงัจากนัน้บรษัิทฯ จะพจิารณาตามความ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่35/140 

 

เหมาะสมวา่จะด าเนนิการกับ PS อยา่งไรตอ่ไป โดยพจิารณาจากคา่ใชจ้่าย โอกาสทางธรุกจิ และผลกระทบตา่งๆ ที่

อาจจะเกดิขึน้ เพือ่ใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะน าทีด่นิดงักลา่วทีไ่ดป้รับปรุงพืน้ทีแ่ลว้ไปใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหม่

ของบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา (“โรงงานผลติถุงมอืยางสาขาสะเดา 1”) ก าลังการผลติตดิตัง้ประมาณ 

2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปี (สามารถผลติไดท้ัง้ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถงุมอืยางไนไตรล)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่

ของ “โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา” ทีม่กี าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ตามแผนการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้ง

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ เขา้ซือ้หุน้สามัญของ PS ภายในเดอืนมกราคม 2564 

บรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้งภายในตน้ปี 2564 และคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนนิการผลติเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2565 

 การทีบ่รษัิทฯ จะเป็นผูล้งทนุกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 เพือ่เป็นการประหยัดเวลาและ

คา่ใชจ้่ายอนัเกีย่วกบัการขอใบอนุญาตทางการแพทยต์า่งๆ ในการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายถุงมอืยางในประเทศตา่งๆ  

 

4) รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ PS จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 399,994 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PS ในมลูคา่ทัง้ส ิน้ 

147.00 ลา้นบาท ท าใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 เนื้อทีร่วม 

89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา  

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

4.1) ขอ้มูลบรษิทัและทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั 

บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร์ จ ากัด (PS) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 23 กมุภาพันธ ์ 2533 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายยางแผน่รมควนั โดยขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PS มทีนุจดทะเบยีนและช าระ

แลว้จ านวน 40 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามัญ 400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท (รายละเอยีดของ PS เปิดเผย

อยูใ่นเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี)้  

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ PS ประกอบดว้ย ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ โดยมมีลูคา่

ทางบญัชขีองทรัพยส์นิดังกลา่วตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 256313 เทา่กบั 146.34 ลา้นบาท และ 

85.70 ลา้นบาท ตามล าดับ  

ทัง้นี ้PS ไดด้ าเนนิการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งรวมทัง้อปุกรณ์ทัง้หมด และปรับปรุงทีด่นิใหเ้ป็นทีด่นิเปลา่ และ

ถมทีด่นิทีม่คีวามสงูระดับถนน เพือ่เตรยีมพืน้ทีใ่หพ้รอ้มสง่มอบส าหรับการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 

1 ของบรษัิทฯ ราคาประเมนิทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. เทา่กับ 143.58 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิวา่งเปลา่ จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา 

 

  

                                                

13 เป็นงบการเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเพือ่จัดท างบการเงนิรวมของ STA แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิของ PS 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่36/140 

 

โฉนดทีด่นิและภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ 

 

 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

สาระส าคญัของทีด่นิของ PS 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิ ถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์(ทล.4054) ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 

– อยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้โรงพยาบาลสะเดา ดา่นตรวจสตัวน์ ้าสะเดา ส านักงานเทศบาลเมอืงสะเดา 

ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่37/140 

 

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 6.634886 ลองตจิดู (Long) 100.391649 

ขนาดของทีด่นิ ทีด่นิวา่งเปลา่ จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 89 ไร ่2 งาน 94 ตารางวา โดยมรีายละเอยีดโฉนด

ทีด่นิ ดงันี ้

- โฉนดเลขที ่24269 เลขทีด่นิ 14 หนา้ส ารวจ 6114 เนือ้ที ่34 ไร ่2 งาน 82 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่24303 เลขทีด่นิ 2 หนา้ส ารวจ 6113 เนือ้ที ่51 ไร ่3 งาน 50 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่24738 เลขทีด่นิ 1 หนา้ส ารวจ 6112 เนือ้ที ่3 ไร ่62 ตารางวา 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม ทีด่นิตดิถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์ (ทล.4054) หนา้กวา้ง

ประมาณ 172 เมตร (ความกวา้งถนน 20 เมตร เขตทางกวา้ง 30 เมตร 4 ชอ่งทางจราจร) ระดบัทีด่นิมี

ความสงูเสมอระดบัถนน 

ภาระผกูพนั ไมม่ ี

กฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่

ทรพัยส์นิ 

ไมม่ ี

ราคาประเมนิทีด่นิ บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด เทา่กบั 143.58 

ลา้นบาท ประเมนิเมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

4.2) แผนด าเนนิงานของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ

ถุงมอืยางของบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

ซึง่บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัโครงการในอนาคตไวใ้นหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ แลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะด าเนนิการกอ่สรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางแห่งใหม่จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก ่(1) โรงงานผลติ

ถุงมอืยางสาขาสะเดา 1 บนทีด่นิของ PS จ านวน 8 สายการผลติ และ (2) โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 บน

ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ เนือ้ทีร่วม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา14 ทีจ่ะเชือ่มตอ่กับทีด่นิของ ANV (รายการ

ที ่3) จ านวน 20 สายการผลติ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ขอ้มลูสรปุของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 

 โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 

(รายการที ่2) 

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 

งบประมาณการลงทนุ ประมาณ 1,793 ลา้นบาท ประมาณ 4,182 ลา้นบาท 

 ประกอบดว้ย คา่ทีด่นิ คา่กอ่สรา้งอาคาร คา่เครือ่งจักร และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

จ านวนสายการผลติ 8 สายการผลติ 20 สายการผลติ 

ประเภทถงุมอืยางทีผ่ลติ ผลติถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง ผลติถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถุงมอืยางไนไตรล ์

ก าลังการผลติตดิตัง้ (Install Capacity) ประมาณ 2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปี ประมาณ 7,258 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 รวมประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ก าลังการผลติจรงิ (Technical Capacity) ประมาณ 2,700 ลา้นชิน้ตอ่ปี ประมาณ 6,750 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 รวมประมาณ 9,450 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ ตัง้แตต่น้ปี 2564 – 2565 

 เริม่กอ่สรา้งประมาณตน้ปี 2564 

 เริม่ด าเนนิการผลติในปี 2565 

ตัง้แตต่น้ปี 2564 – 2567 

 เริม่กอ่สรา้งประมาณตน้ปี 2564 

 เริม่ด าเนนิการผลติ 5 สายการผลติในปี 2565 

ด าเนนิการผลติครบทกุสายการผลติประมาณปี 2566 

                                                

14 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจั้ดซือ้ทีด่นิแปลงใหญท่ีม่เีนือ้ทีต่ดิตอ่กนัรวม 205 

ไร ่ 3 งาน 47.5 ตารางวา เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยาง (โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2) ภายใตโ้ครงการขยายก าลงัการผลติ

โรงงานสาขาสะเดา ตามทีเ่ปิดเผยไวแ้ลว้ในหนังสือ้ชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ (รายละเอยีดตามทีป่รากฏในอา้งถงึสารสนเทศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2563 และ 8 กนัยายน 2563) 

 โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 2 ไมไ่ดข้ออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่38/140 

 

ขอ้มลูสรปุของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 

 โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 

(รายการที ่2) 

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 

สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทนุ 

ส าหรับโซนสะเดา ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

พเิศษทีไ่ดร้ับการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI 

ไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และมสีทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ทีจ่ะไดร้ับมากกวา่พืน้ทีท่ีไ่ดร้ับ

การสง่เสรมิ BOI ส าหรับถงุมอืยางโดยทั่วไป ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้าเพิม่อกี 1 เทา่ เป็นเวลา 10 ปี 

 

ภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิของ PS (โครงการสาขาสะเดา 1) ทีด่นิของ ANV 

และทีด่นิโครงการสาขาสะเดา 2 (ทีจ่ดัซือ้เมือ่เดอืน ส.ค. 2563) ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกนั 

 

 

5) มูลคา่รวมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า การช าระคา่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและมูลคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้า 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าในครัง้นีร้วมทัง้ส ิน้ประมาณ 147.00 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ หุน้สามัญของ PS 

จ านวน 399,994 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

การช าระคา่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะช าระคา่ซือ้ขายหุน้สามัญของ PS รวมจ านวน 147.00 ลา้นบาท ใหแ้กผู่ข้าย PS โดยบรษัิทฯ จะ

ช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน และผูข้ายจะสง่มอบตราสารการโอนหุน้ของ PS ใหแ้กบ่รษัิทฯ 

ในวนัเดยีวกนั 

สว่นเงนิลงทนุส าหรับการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 (ไมร่วมคา่ทีด่นิ) จ านวนประมาณ 

1,646.00 ลา้นบาท จะช าระเป็นเงนิสดโดยแบง่เป็นงวดๆ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่หุน้สามัญของ PS ซึง่มีมูลค่าทางบัญช ีณ วันที ่ 30 กนัยายน 2563 เทา่กับ 95.78 

ลา้นบาท 

บรษัิทฯ พจิารณามลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนโดยวธิพีจิารณาจากมูลคา่ตามบัญชทีีไ่ดป้รับปรุงแลว้ ซึง่มี

มลูคา่ 146.99 ลา้นบาท (ปรับปรุงรายการสนิทรัพยท์ีม่กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ และการเคลือ่นไหวของ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่39/140 

 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิจนถงึวนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึฐานะการเงนิทีม่ทีีด่นิ

และสว่นปรับปรุงทีด่นิเป็นสนิทรัพยห์ลกัของ PS กอ่นการเขา้ท ารายการ) โดยทีร่าคาประเมนิมลูคา่ทีด่นิของ PS 

เทา่กับ 143.58 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดในสว่นที ่1 รายการที ่2 ขอ้ 4.1) ของรายงานฉบับนี ้

 

6) การค านวณขนาดรายการ 

รายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

= (95.17 ลา้นบาท1/ * 99.9985%) / 24,533.28 ลา้นบาท2/ 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์NTA ของรายการที ่1 และ 2 จะเทา่กบั

รอ้ยละ 2.58 โดยขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 2.19 และขนาดรายการ

ที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.39 

รอ้ยละ 0.393/ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจาก PS มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสทุธขิองรายการที ่ 1 และ 2 จะ

เทา่กบัรอ้ยละ 0.13 โดยขนาดรายการที ่ 1 เทา่กบัรอ้ยละ 0.13 และ

รายการที ่ 2 ไมส่ามารถค านวณได ้ เนือ่งจาก PS มผีลขาดทนุจากการ

ด าเนนิงานใน 4 ไตรมาสลา่สดุ 

- 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 147.00 ลา้นบาท / 32,881.43 ลา้นบาท4/ 

หมายเหต ุ 

เมือ่รวมขนาดรายการตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของรายการที ่

1 และ 2 จะเท่ากับรอ้ยละ 3.86 โดยขนาดรายการที ่1 เท่ากับรอ้ยละ 

3.41 และขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.45 

รอ้ยละ 0.45 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรัพยใ์หม่เพือ่

ช าระคา่ซือ้สนิทรัพย ์

- 

เกณฑส์งูสดุ ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (รายการที ่2) รอ้ยละ 0.45 

รวมขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการที ่1 + 2 สงูสดุ ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 3.86 

รวมขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ ัง้ 2 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน สงูสดุ รอ้ยละ 4.35 

ทีม่า: 1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง PS = สนิทรัพยร์วมจ านวน 109.35 ลา้นบาท - สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 0.12 ลา้นบาท - สนิทรัพยไ์ม่

มตีวัตนจ านวน 0.09 ลา้นบาท – สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 0.40 ลา้นบาท – หนีส้นิรวมจ านวน 13.57 ลา้นบาท 

อา้งองิจากงบการเงนิทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบของ PS ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 2/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 32,881.43 ลา้นบาท – สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 38.41 ลา้นบาท - 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 55.86 ลา้นบาท – คา่ความนยิมจ านวน 220.88 ลา้นบาท – สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 

132.91 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 7,900.09 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 3/ ในกรณีทีค่ านวณดว้ยงบการเงนิทีป่รับปรงุของ PS ณ วนัที ่ 10 พฤศจกิายน 2563 จะไดข้นาดรายการตามเกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ ี

ตวัตนสทุธ ิเทา่กบั (135.23 ลา้นบาท * 99.9985%) / 24,533.28 ลา้นบาท = รอ้ยละ 0.55 

  โดยสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง PS = สนิทรัพยร์วมจ านวน 168.77 ลา้นบาท - สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 11.76 ลา้น

บาท – หนีส้นิรวมจ านวน 21.78 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิภายในของ PS ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 

 4/ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่40/140 

 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีช่ าระใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั = 147.00 ลา้นบาท / 24,533.281/ ลา้นบาท รอ้ยละ 0.60 

ขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั รายการที ่2 รอ้ยละ 0.60 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ  

(ขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 4.57, ขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.60, ขนาดรายการที ่3 เทา่กบั

รอ้ยละ 0.28 และขนาดรายการที ่4 เทา่กบัรอ้ยละ 0.72) 

รอ้ยละ 6.17 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน  รอ้ยละ 9.15 

ทีม่า: 1/ โปรดดจูากทีม่าขอ้ 2/ ในตารางขา้งตน้ 

 

7) สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ PS อยูใ่นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี้ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่41/140 

 

รายการที ่3: การเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั อนัวารพ์าราวูด จ ากดั (ANV) เพือ่ใชเ้ป็นสว่น

หนึง่ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา จงัหวดัสงขลา (ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้งจาก ANV) 

 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษัทฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายทีด่นิของ ANV ภายหลังจากทีบ่ริษัทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากที่

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่25 ธันวาคม 2563 ใหเ้ขา้ท ารายการดงักลา่ว 

โดยบรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV จะเสร็จสิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

 

2) คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

สนิทรัพยท์ีจ่ะซือ้ : ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ หรอื STGT) 

ผูข้าย  บรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง ANV คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ 

ANV และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ1/  

โดย STA มกีรรมการรว่มกนักบับรษัิทฯ ไดแ้ก ่นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ และนายวรีสทิธิ ์

สนิเจรญิกลุ ดงันัน้ จงึเขา้ขา่ยเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ตามประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 1/ การถอืหุน้ในบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 เป็นขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) จากบรษัิท ศนูยร์ับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นี ้ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชใ้นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมาจากการปิด

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  

 

3) ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 

 บรษัิทฯ จะน าทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางการซอ่มบ ารุงรักษาและเป็นบา้นพัก

พนักงานของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 ซึง่จะสรา้งบนทีด่นิของรายการที ่ 2 และโรงงาน

สาขาสะเดา 2 ซึง่จะสรา้งบนทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ และอยูต่ดิกับทีด่นิของ ANV โดยบรษัิทฯ จะเริม่

ปรับปรุงสิง่ปลกูสรา้งทีม่อียูเ่ดมิภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ เขา้ท าธรุกรรมการซือ้ทีด่นิจาก ANV ซึง่ก าหนดไวภ้ายใน

เดอืนมกราคม 2564 และคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปี 2565 

 

4) รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกู

สรา้งรวม 5 รายการ ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 69.21 ลา้นบาท 

จากบรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากัด (ANV) โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

4.1) ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

ทรัพยส์นิทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ประกอบดว้ย ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประมาณ 5 รายการ มรีาคาประเมนิทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้งโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เทา่กบั 69.21 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

 ทีด่นิ จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคารโรงงาน 

ส านักงาน บา้นพักพนักงาน บา้นพักคนงาน และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ โดยอยู่ตดิกับทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิ์



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่42/140 

 

ของบรษัิทฯ ทีม่เีนือ้ทีร่วม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา และอยูห่า่งจากทีด่นิของ PS ตามรายการที ่2 

ประมาณ 3 - 4 กโิลเมตร 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เลขที ่101 หมูท่ี ่3 ถนนสายบา้นหน ่าฮัว่-ไปชายแดน ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 

– โดยอยูห่า่งจากทางแยกระหวา่งถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์ (ทล.4054) ตดักบัถนนปาดงัเบซาร ์

ซอย 9 ประมาณ 2.75 กโิลเมตร 

– และอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้โรงพยาบาลสะเดา ศนูยร์าชการอ าเภอสะเดา ส านักงานเทศบาลเมอืง

สะเดา ดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์ 

พกิดั GPS ละตจิดู (Lat) 6.612344 ลองตจิดู (Long) 100.383806 

ขนาดของทีด่นิ ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 34 ไร ่1 งาน 0.70 ตารางวา โดยมรีายละเอยีดโฉนดทีด่นิ ดงันี ้

- โฉนดเลขที ่38592 เลขทีด่นิ 78 หนา้ส ารวจ 3192 เนือ้ที ่19 ไร ่3 งาน 94.6 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่38593 เลขทีด่นิ 77 หนา้ส ารวจ 3193 เนือ้ที ่10 ไร ่1 งาน 4.3 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่38594 เลขทีด่นิ 76 หนา้ส ารวจ 3194 เนือ้ที ่4 ไร ่1.8 ตารางวา 

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิตดิถนนสายบา้นหน ่าฮัว่-บา้นควนกนุ หนา้กวา้งประมาณ 

214 เมตร (ความกวา้งถนน 7 เมตร เขตทางกวา้ง 20 เมตร 2 ชอ่งทางจราจร) ระดบัทีด่นิมคีวามสงูเสมอ

ระดบัถนน 

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ รวม 5 รายการ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 21,986.75 

ตารางเมตร ประกอบดว้ย อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ บา้นพกัพนักงาน 2 ชัน้ โรงอาหาร บา้นพกั

คนงาน 3 หลงั (รวม 60 หอ้งพกั) และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ  

เจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั 

ภาระผกูพนัของทีด่นิ โฉนดทีด่นิเลขที ่38592 ปลอดจ านอง 

โฉนดทีด่นิเลขที ่38593 และ 38594 จ านองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ 

กฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่

ทรพัยส์นิ 

ไมม่ ี

ราคาประเมนิทีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด และมลูคา่สิง่ปลกู

สรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน รวมเทา่กบั 69.21 ลา้นบาท (ราคาประเมนิทีด่นิ 23.98 ลา้นบาท และ

ราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง 45.23 ลา้นบาท) ประเมนิเมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2563 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการ

ประเมนิเพือ่สาธารณะ 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

4.2) แผนการพฒันาทีด่นิของ ANV เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการขยายก าลงัการผลติ

โรงงานสาขาสะเดา 

บรษัิทฯ จะพัฒนาโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่1 รายการที ่2 

ขอ้ 4.2) ของรายงานฉบับนี้ ดังนัน้ บรษัิทจงึบรหิารจัดการทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโรงงานผลติถุงมอืยางสาขาสะเดา 1 

และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 เพือ่ใชเ้ป็นสายการผลติทัง้หมด อนัจะเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ และ

จะใชป้ระโยชน์จากทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV จากรายการที ่3 เพือ่เป็นสว่นสนับสนุนใหแ้กโ่รงงานผลติถุงมอื

ยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 ดงันี้ 

(ก) ปรับปรุงอาคารโรงงานและอาคารส านักงานเดมิของ ANV เพือ่เป็นศนูยซ์อ่มบ ารุงรักษา  

(ข) บา้นพักพนักงานและบา้นพักคนงานเดมิของ ANV เพือ่เป็นทีพั่กรองรับบคุลากรและคนงาน 

โดยอาจจะมีการปรับปรุงสิง่ปลูกสรา้งขา้งตน้เพิม่เตมิตามความเหมาะสมและตามการใชง้านในอนาคต 

ทัง้นี้ คาดว่าจะใชง้บประมาณในการปรับปรุงตามรายละเอยีดขา้งตน้ประมาณ 40 - 50 ลา้นบาท และคาดว่าจะ

ด าเนนิการแลว้เสร็จในปี 2565 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่43/140 

 

โฉนดทีด่นิและภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 

 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่44/140 

 

5) มูลคา่รวมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า การช าระคา่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและมูลคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้า 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าในครัง้นีร้วมทัง้ส ิน้ประมาณ 69.21 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

ของ ANV ตามทีอ่ธบิายไวใ้นแลว้ขา้งตน้  

การช าระคา่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะช าระคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV รวมจ านวน 69.21 ลา้นบาท ใหแ้ก ่ANV โดยบรษัิทฯ จะ

ช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน ซึง่จะช าระครัง้เดยีวภายในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยผูซ้ือ้และ

ผูข้ายตกลงรับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอน คา่อากรแสตมป์ และภาษีตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการโอนทีด่นิร่วมกนัฝ่ายละ

ครึง่ 

สว่นเงนิลงทนุส าหรับการปรับปรุงพืน้ทีป่ระมาณ 40 - 50 ลา้นบาท จะช าระเป็นเงนิสดโดยแบง่เป็นงวดๆ 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลคา่สิง่ตอบแทน เป็นไปตามวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison 

Approach) ส าหรับทีด่นิ และวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ส าหรับสิง่

ปลกูสรา้ง ซึง่อา้งองิจากรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิรวมจ านวน 69.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ราคาประเมนิ

ทีด่นิเทา่กับ 23.98 ลา้นบาท และราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง 45.23 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดในสว่นที ่1 รายการที ่

3 ขอ้ 4.1) ของรายงานฉบับนี้ 

 

6) การค านวณขนาดรายการ 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีช่ าระใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั = 69.21 ลา้นบาท / 24,533.28 ลา้นบาท1/ รอ้ยละ 0.28 

ขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั รายการที ่3 รอ้ยละ 0.28 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ 

(ขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 4.57, ขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.60, ขนาดรายการที ่3 เทา่กบั

รอ้ยละ 0.28 และขนาดรายการที ่4 เทา่กบัรอ้ยละ 0.72) 

รอ้ยละ 6.17 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน  รอ้ยละ 9.15 

ทีม่า: 1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 32,881.43 ลา้นบาท – สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 38.41 ลา้นบาท - 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 55.86 ลา้นบาท – คา่ความนยิมจ านวน 220.88 ลา้นบาท - สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 

132.91 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 7,900.09 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

ทัง้นี ้การลงทนุตามโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดาและสาขาชมุพร ตามรายการที ่3 และ

รายการที ่ 4 ตามล าดบั ไมถ่อืวา่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป เนือ่งจาก

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 ซึง่เป็นการประชมุกอ่น

วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์ และหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ มผีลบงัคับใช ้ และไดม้ี

การเปิดเผยขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนดงักลา่วแลว้ 

 

7) สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ ANV อยูใ่นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ้

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่45/140 

 

รายการที ่4: การเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร (ธุรกรรม

การซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA) 

 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษัทฯ จะเขา้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิของ STA ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรั้บอนุมัตจิาก 

ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบริษัทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่25 ธันวาคม 2563 ใหเ้ขา้ท ารายการ

ดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA จะเสร็จสิน้ภายในเดอืนมกราคม 2564 

 

2) คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

สนิทรัพยท์ีจ่ะซือ้ : ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ หรอื STGT) 

ผูข้าย  บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: STA เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของจ านวนหุน้

ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ1/  

โดย STA มกีรรมการรว่มกนักบับรษัิทฯ ไดแ้ก ่นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ และนายวรีสทิธิ ์

สนิเจรญิกลุ ดงันัน้ จงึเขา้ขา่ยเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ตามประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 1/ การถอืหุน้ในบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม 2563 เป็นขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XO) จากบรษัิท ศนูยร์ับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นี ้ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชใ้นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้จะมาจากการปิด

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563  

 

3) ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ 

บรษัิทฯ จะด าเนนิการพัฒนาโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชมุพร โดยการเขา้ซือ้ทีด่นิและสิง่

ปลกูสรา้งของ STA เนือ้ทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร จาก STA 

ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่อง

บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะช าระคา่ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะน าทีด่นิดงักลา่วไปใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอ 

ปะทวิ จังหวดัชมุพร (“โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร”) ก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี ขนาด 

28 สายการผลติ (สามารถผลติไดท้ัง้ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถงุมอืยางไนไตรล)์ ซึง่เป็นตามแผนการ

ขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้โครงการในอนาคต “โครงการขยายก าลังการผลติโรงงานสาขา

ชมุพร” ในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางสาขาชมุพร ภายหลงั

จากทีบ่รษัิทฯ เขา้ซือ้ทีด่นิจาก STA ภายในเดอืนมกราคม 2564 บรษัิทฯ จะเริม่กอ่สรา้งภายในตน้ปี 2564 โดยคาด

วา่จะสามารถเปิดด าเนนิการผลติเชงิพาณชิยบ์างสว่นไดภ้ายในปี 2564 และจะสามารถด าเนนิการผลติครบทกุ

สายการผลติประมาณปี 2566 

 

4) รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

บรษัิทฯ จะไดม้าซึง่ทีด่นิจ านวน 12 แปลงตอ่เนือ่งกัน (โดยมลี าหว้ยสาธารณประโยชนแ์ละทาง

สาธารณประโยชน์คัน่ระหวา่งแปลง) เนือ้ทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งรวม 5 รายการ ตัง้อยู่ทีต่ าบล

เขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 177,470,000 บาท จากบรษัิท ศรตีรังแอโกร

อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่46/140 

 

4.1) ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ทรัพยส์นิทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ประกอบดว้ย ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประมาณ 5 รายการ มรีาคาประเมนิทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้งโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เทา่กบั 177.47 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

 ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 ไดแ้ก ่ทีด่นิ จ านวน 10 แปลง (ตอ่เนือ่งกนั กัน้กลางดว้ยล าหว้ยสาธารณประโยชน)์ 

เนือ้ทีร่วม 283 ไร่ 2 งาน 82.2 ตารางวา พรอ้มทัง้อาคาร และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ  

 ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 ไดแ้ก ่ทีด่นิ จ านวน 2 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 50 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา 

สาระส าคญัของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA 

ทีต่ ัง้ท ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 

เลขที ่88/1 ถนนเพชรเกษม (ทล.4 กโิลเมตรที ่427-428) ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 

ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 

ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 

– ทรพัยส์นิกลุม่ที ่1 และ 2 ถกูค ัน่กลางดว้ยทางสาธารณประโยชน ์

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไชยราช วดัหว้ยยงูราชธรรม ส านักสงฆถ์ ้า

ชยัพฤกษ์ครีวีรรณ และโรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 76 (บา้นพละ) 

พกิดั GPS ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 

ละตจิดู (Lat) 10.940782 ลองตจิดู (Long) 99.295842 

ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 

ละตจิดู (Lat) 10.932556 ลองตจิดู (Long) 99.301505 

ขนาดของทีด่นิ ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 

ทีด่นิจ านวน 10 แปลง (กัน้กลางดว้ยล าหว้ยสาธารณประโยชน)์ เนือ้ทีร่วม 283 ไร ่2 งาน 82.2 ตารางวา 

โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

- โฉนดเลขที ่26271 เลขทีด่นิ 95 หนา้ส ารวจ 2945 เนือ้ที ่26 ไร ่3 งาน 28.1 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26352 เลขทีด่นิ 96 หนา้ส ารวจ 2946 เนือ้ที ่11 ไร ่1 งาน 46.4 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26334 เลขทีด่นิ 97 หนา้ส ารวจ 2947 เนือ้ที ่18 ไร ่1 งาน 38.1 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26335 เลขทีด่นิ 98 หนา้ส ารวจ 2948 เนือ้ที ่23 ไร ่74.6 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่16321 เลขทีด่นิ 122 หนา้ส ารวจ 2968 เนือ้ที ่47 ไร ่3 งาน 62 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่27384 เลขทีด่นิ 123 หนา้ส ารวจ 2969 เนือ้ที ่40 ไร ่3 งาน 48 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26773 เลขทีด่นิ 124 หนา้ส ารวจ 2970 เนือ้ที ่38 ไร ่2 งาน 69 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26774 เลขทีด่นิ 125 หนา้ส ารวจ 2971 เนือ้ที ่33 ไร ่1 งาน 81 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่27385 เลขทีด่นิ 126 หนา้ส ารวจ 2972 เนือ้ที ่28 ไร ่3 งาน 68 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่26775 เลขทีด่นิ 127 หนา้ส ารวจ 2973 เนือ้ที ่158 ไร ่67 ตารางวา 

ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 

ทีด่นิวา่งเปลา่ จ านวน 2 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 50 ไร ่1 งาน 24 ตารางวา โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

- โฉนดเลขที ่26776 เลขทีด่นิ 128 หนา้ส ารวจ 2974 เนือ้ที ่22 ไร ่2 งาน 68 ตารางวา 

- โฉนดเลขที ่27386 เลขทีด่นิ 129 หนา้ส ารวจ 2977 เนือ้ที ่27 ไร ่2 งาน 56 ตารางวา 

ลกัษณะของทีด่นิ ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 

ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิตดิถนนเพชรเกษม (ทล.4) หนา้กวา้งประมาณ 160 เมตร 

(ความกวา้งถนน 16 เมตร เขตทางกวา้ง 60 เมตร 4 ชอ่งทางจราจร), ตดิทางสาธารณประโยชน ์หนา้

กวา้งประมาณ 376 เมตร และ 500 เมตร, และตดิล าหว้ยสาธารณะประโยชน ์ซึง่ทีด่นิบางสว่นเป็นสวน

ปาลม์ ยังไมไ่ดถ้ม ระดบัทีด่นิใกลเ้คยีงระดบัถนน 

ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 

ลกัษณะรปูแปลงเป็นรปูหลายเหลีย่ม โดยทีด่นิตดิถนนทางสาธารณประโยชน ์ หนา้กวา้งประมาณ 340 

เมตร เป็นทีด่นิสวนปาลม์ ยังไมไ่ดถ้ม ระดบัทีด่นิใกลเ้คยีงระดบัถนน 

รายละเอยีดของสิง่ปลกูสรา้ง ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 

อาคารโรงเก็บเศษยาง และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ รวม 5 รายการ พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 2,205.2 ตารางเมตร  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่47/140 

 

ซึง่บรษัิทฯ จะด าเนนิการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และปรับพืน้ที ่ เพือ่ใชพ้ืน้ทีด่งักลา่วในการ

กอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยาง พรอ้มทัง้บอ่บ าบดันา้เสยี พืน้ทีจั่ดเก็บไมฟื้นทีจ่ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และ

บา้นพกัของพนักงานและคนงาน ตามมาตรฐานการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ 

เจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ภาระผกูพนัของทีด่นิ ไมม่ ี

กฎหมายทีม่ผีลกระทบตอ่

ทรพัยส์นิ 

- ตามประกาศผงัเมอืงจังหวัดชมุพร ทรัพยส์นิตัง้อยูห่มายเลข 2.1 เขตสเีขยีว ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดร้ับหนังสอืยนืยันการใชป้ระโยชนท์ีด่นิจากส านักงานโยธาธกิารและผงั

เมอืงจังหวดัชมุพรวา่ พืน้ทีด่งักลา่วจะสามารถสรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางได ้ และบรษัิทฯ จะ

ด าเนนิการขอรับการสง่เสรมิการลงทนุดว้ย 

- ทรัพยส์นิตัง้อยูใ่นเขตป่าไมถ้าวร ตามประกาศมตคิณะรัฐมนตร ี พ.ศ.2504 แตจ่ากการตรวจสอบจาก 

สารบบพบวา่ มกีารออกเอกสารสทิธิป์ระเภท น.ส. 3 ก. เมือ่ปี 2530 และมกีารครอบครองท าประโยชนม์า

ตัง้แตปี่ 2490 – 2494 ซึง่เป็นการครอบครองกอ่นการประกาศเขตป่าไมถ้าวร ดงันัน้ จงึไมก่ระทบกบั

ทรัพยส์นิ 

ราคาประเมนิทีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 

บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด และมลูคา่สิง่ปลกู

สรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน รวมเทา่กบั 177.47 ลา้นบาท (ราคาประเมนิทีด่นิ 174.51 ลา้นบาท 

และราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง 2.96 ลา้นบาท) โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ ประเมนิ

เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2563 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

โฉนดทีด่นิและภาพถา่ยทางอากาศของทีด่นิ 

 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่48/140 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

4.2) แผนด าเนนิงานของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชุมพร 

โครงการขยายก าลังการผลติโรงงานสาขาชมุพร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ

ถุงมอืยางของบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

ซึง่บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัโครงการในอนาคต ไวใ้นหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ แลว้ 

ตามโครงการดังกลา่ว บรษัิทฯ จะด าเนนิการกอ่สรา้งโรงงานผลติถุงมอืยางแห่งใหม่จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร บนทีด่นิของ STA (รายการที ่4) จ านวน 28 สายการผลติ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ขอ้มลูสรปุของโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร 

มลูคา่เงนิลงทนุโดยประมาณ ประมาณ 5,849 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่ทีด่นิ คา่กอ่สรา้งอาคาร คา่เครือ่งจักร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

จ านวนสายการผลติ 28 สายการผลติ 

ประเภทถงุมอืยางทีผ่ลติ ผลติถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง และถงุมอืยางไนไตรล ์

ก าลงัการผลติตดิตัง้ (Installed Capacity) ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ก าลงัการผลติจรงิ (Technical Capacity) ประมาณ 9,449 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ ตัง้แตต่น้ปี 2564 – 2566 

 เริม่กอ่สรา้งประมาณตน้ปี 2564 

 เริม่ด าเนนิการผลติ 2 สายการผลติ และ 18 สายการผลติ ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดบั 

 ด าเนนิการผลติครบทกุสายการผลติประมาณปี 2566 

สทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุ  ธรุกจิถงุมอืยางเขา้ขา่ยไดร้ับการสง่เสรมิการลงทนุ 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่49/140 

 

5) มูลคา่รวมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า การช าระคา่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและมูลคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้า 

มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าในครัง้นีร้วมทัง้ส ิน้ประมาณ 177.47 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

ของ STA ตามทีอ่ธบิายไวใ้นแลว้ขา้งตน้  

การช าระคา่ตอบแทน 

บรษัิทฯ จะช าระคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA รวมจ านวน 177.47 ลา้นบาท ใหแ้ก ่STA โดยบรษัิทฯ 

จะช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสดหรอืเงนิโอนทัง้จ านวน ซึง่จะช าระครัง้เดยีวภายในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยผูซ้ือ้

และผูข้ายตกลงรับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอน คา่อากรแสตมป์ และภาษีตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการโอนทีด่นิร่วมกนัฝ่าย

ละครึง่ 

สว่นเงนิลงทนุส าหรับการพัฒนาโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชมุพร (ไมร่วมคา่ทีด่นิ) จ านวน

ประมาณ 5,671 ลา้นบาท จะช าระเป็นเงนิสดโดยแบง่เป็นงวดๆ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่รวมของสนิทรัพยท์ีไ่ดม้าและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลคา่สิง่ตอบแทน เป็นไปตามวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison 

Approach) ส าหรับทีด่นิ และวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) ส าหรับสิง่

ปลกูสรา้ง ซึง่อา้งองิจากรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิรวมจ านวน 177.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ราคาประเมนิ

ทีด่นิเทา่กับ 174.51 ลา้นบาท และราคาประเมนิสิง่ปลกูสรา้ง 2.96 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดในสว่นที ่1 รายการที ่

4 ขอ้ 4.1) ของรายงานฉบับนี้ 

 

6) การค านวณขนาดรายการ 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทีช่ าระใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั = 177.47 ลา้นบาท / 24,533.28 ลา้นบาท1/ รอ้ยละ 0.72 

ขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนั รายการที ่4 รอ้ยละ 0.72 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ  

(ขนาดรายการที ่1 เทา่กบัรอ้ยละ 4.57, ขนาดรายการที ่2 เทา่กบัรอ้ยละ 0.60, ขนาดรายการที ่3 เทา่กบั

รอ้ยละ 0.28 และขนาดรายการที ่4 เทา่กบัรอ้ยละ 0.72) 

รอ้ยละ 6.17 

รวมขนาดรายการทีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการ + รายการยอ้นหลงั 6 เดอืน  รอ้ยละ 9.15 

ทีม่า: 1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 32,881.43 ลา้นบาท – สนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 38.41 ลา้นบาท - 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 55.86 ลา้นบาท – คา่ความนยิมจ านวน 220.88 ลา้นบาท - สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 

132.91 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 7,900.09 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

7) สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ STA อยูใ่นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี ้
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บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่50/140 

 

1.2 แหลง่เงนิทนุทีใ่ชก้ารเขา้ท ารายการท ัง้ 4 รายการ 

บรษัิทฯ จะใชเ้งนิทนุภายในของบรษัิทฯ ในการช าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรับธรุกรรมการเขา้ซือ้หุน้ใน PSE 

(รายการที ่ 1) จ านวน 1,120 ลา้นบาท และบรษัิทฯ จะใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่

ใหแ้กป่ระชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) มาใชช้ าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรับธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิ

พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA (รายการที ่ 2 – 4) มูลคา่รวม 

393.68 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืรวมจ านวน 16,295 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่

การช าระราคาจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและเงนิทนุหมุนเวยีนของบรษัิทฯ เนือ่งจากบรษัิทฯ มเีงนิสดและ

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานเพยีงพอ 

 

1.3 เง ือ่นไขในการเขา้ท ารายการท ัง้ 4 รายการ 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี ้ ภายหลังจากทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 25 ธันวาคม 2563 มมีตอินุมัตกิารเขา้ท ารายการ

ไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธลิงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

 

1.4 บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่ 1 - 

4 เรือ่ง “พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ

บรษัิทฯ” ส าหรับรายการที ่1 – 4 ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่25 

ธันวาคม 2563 อยูใ่นขอ้ 10 ในสารสนเทศของบรษัิทฯ เรือ่งรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

บญัช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

 

2. ขอ้มูลของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้ 

 

3. ขอ้มูลของบรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี ้ 

 

4. สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี ้ 
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ส่วนที ่2: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการไดม้าซึ่ง

สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 ในการพจิารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

จากปัจจัยส าคัญ ดงัตอ่ไปนี้ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ 

1.1 ความเป็นมา 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทหลกั (Flagship Company) ของกลุม่ STA ในการประกอบธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุ

มอืยาง โดยใชว้ัตถดุบิหลักคอืน ้ายางขน้จาก STA และบรษัิทยอ่ย  

บรษัิทฯ ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายถงุมอืยางรายใหญข่องประเทศไทยและของโลก15 มเีป้าหมายทีจ่ะ

ลงทนุเพือ่ขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และรองรับการเตบิโตของธรุกจิ

ถงุมอืยางในตลาดโลกทีเ่ตบิโตอย่างตอ่เนื่อง 

บรษัิทฯ มกีลยทุธม์ุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาผลติภัณฑถ์งุมอืยางธรรมชาต ิ (NR) เป็นหลกั

ควบคูไ่ปกับการรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรล ์ (NBR) อย่างเหมาะสม เนือ่งจากบรษัิทฯ มขีอ้

ไดเ้ปรยีบเหนอืคูแ่ขง่ของบรษัิทฯ รายอืน่หลายประการ อาท ิ(ก) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุวตัถดุบิหลกั จากการมที าเล

ทีต่ัง้เชงิยุทธศาสตรใ์นแหลง่ปลกูยางพาราส าคญัของประเทศไทยและในภมูภิาค สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มตีน้ทนุ 

น ้ายางขน้ต า่กวา่คูแ่ขง่ของบรษัิทฯ (ข) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความสามารถในการแขง่ขนัในธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุ

มอืยางธรรมชาต ิ เนือ่งจากผูผ้ลติถงุมอืยางรายใหญต่า่งมุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางไนไตรล์

เป็นหลกั ในขณะทีบ่รษัิทฯ มุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางธรรมชาตมิาอยา่งตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ป

กบัการรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรลอ์ยา่งเหมาะสม และ (ค) ขอ้ไดเ้ปรยีบจากการมผีูถ้อืหุน้ราย

ใหญเ่ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธรุกจิตน้น ้าและกลางน ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑย์างธรรมชาต ิ ท าใหบ้รษัิทฯ 

สามารถเขา้ร่วมวจิัยและพัฒนาสตูรน ้ายางขน้ เพือ่ใหไ้ดน้ ้ายางขน้ทีม่คีณุภาพ มคีวามหลากหลาย เหมาะสมกับ

ผลติภัณฑใ์หม่ๆ  และมขีอ้มูลเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวของสภาวะตลาดและแนวโนม้ของราคาน ้ายางขน้ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังมกีลยุทธใ์นการออกแบบสายการผลติทีม่คีวามยดืหยุน่ในการปรับเปลีย่นการผลติระหวา่งถงุ

มอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้งและถงุมอืยางไนไตรล ์ เพือ่รองรับกับความตอ้งการใชถ้งุมอืยางอนัหลากหลายของ

ลกูคา้ทั่วโลก 

ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติอยา่งตอ่เนื่องจากก าลังการผลติตดิตัง้ที ่15,130 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 

2558 เป็น 27,153 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 2562 และเพิม่ขึน้เป็น 32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 หรอื

คดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปีทีร่อ้ยละ 19.8 ในชว่งปี 2558 – เดอืนกนัยายน 2563 โดยบรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายที่

จะขยายก าลงัการผลติตดิตัง้ของถงุมอืยางของบรษัิทฯ ใหเ้กนิกวา่ 50,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2567 เกนิกวา่ 

70,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2569 และไมต่ า่กวา่ 100,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2575 โดยผ่านการลงทนุขยาย

ก าลงัการผลติในพืน้ทีโ่รงงานผลติปัจจุบนัของบรษัิทฯ หรอืพืน้ทีใ่หมอ่ืน่ๆ รวมไปถงึการควบรวมหรอืเขา้ซือ้กจิการ

อืน่เพือ่สรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิอยา่งมั่นคงและแข็งแกร่ง  

ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้โครงการในอนาคตในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเริม่

ลงทนุเพือ่เพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืยาง ในปี 2563 – 2566 จ านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย 

                                                

15 บรษัิทฯ เทยีบกบัก าลงัการผลติตดิตัง้ของผูผ้ลติถงุมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลก ซึง่ประกอบดว้ย Top Glove Corporation Bhd., Hartalega 

Holdings Bhd., Supermax Corporation Bhd., Kossan Rubber Industries Bhd., และบรษัิทฯ (ทีม่า: หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ) 
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โครงการ จ านวน ก าลังการผลติตดิตัง้ งบลงทนุ  

(รวมทีด่นิ) 

ระยะเวลา

โครงการ 

หมายเหต ุ

1. โครงการขยายก าลังการผลติ

โรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี 

รปูแบบโครงการ:  

ขยายโรงงานเดมิ 

18 สายการผลติ  6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี 3,372 ลา้นบาท ปี 2563 - 2565 ด าเนนิการวา่จา้ง PSE เพือ่ผลติ

และตดิตัง้เครือ่งจักรของโรงงาน

สาขาสรุาษฎรธ์าน ี 2 และโรงงาน 

สาขาสรุาษฎรธ์าน ี3 แลว้ 

2. โครงการขยายก าลังการผลติ

โรงงานสาขาสะเดา  

รปูแบบโครงการ:  

สรา้งโรงงานใหม ่ จ านวน 2 

แหง่ 

โรงงานสะเดา 1 

8 สายการผลติ 

 

โรงงานสะเดา 2 

20 สายการผลติ 

 

2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 

 

7,258 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 

1,793 ลา้นบาท 

 

 

4,182 ลา้นบาท 

ปี 2564 - 2565  รายการที ่2 คอื การสรา้งโรงงาน

สาขาสะเดา 1 

 รายการที ่3 คอื หน่วยสนับสนุน

ของโรงงานสาขาสะเดา 1 และ

โรงงานสาขาสะเดา 2 

3. โครงการขยายก าลังการผลติ

โรงงานสาขาตรัง 

รปูแบบโครงการ:  

ขยายโรงงานเดมิและสรา้ง

โรงงานใหม ่

24 สายการผลติ  8,709 ลา้นชิน้ตอ่ปี 5,020 ลา้นบาท ปี 2565 - 2569 - 

4. โครงการขยายก าลังการผลติ

โรงงานสาขาชมุพร 

รปูแบบโครงการ:  

สรา้งโรงงานใหม ่

28 สายการผลติ  10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 5,849 ลา้นบาท ปี 2564 - 2566 รายการที ่4  

รวม 98 สายการผลติ 35,199 ลา้นชิน้ตอ่ปี 20,215 ลา้นบาท   

หมายเหต:ุ  

 โดยประมาณการก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติได ้ (Technical Capacity) เทา่กบั 32,735 ลา้นชิน้ตอ่ปี  ทัง้นี ้ อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 

(Utilization Rate) ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงัในปี 2560 – 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 90.3 รอ้ยละ 89.9 และรอ้ยละ 88.6 ตามล าดบั จงึท าใหบ้รษัิทฯ 

ตอ้งขยายก าลงัการผลติ เพือ่รองรับการเตบิโตของธรุกจิถงุมอืยางในตลาดโลกทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

 นอกเหนอืจาก 4 โครงการขา้งตน้แลว้ ในชว่งปี 2566 – 2571 บรษัิทฯ ยงัมแีผนทีจ่ะขยายก าลงัการผลติเพิม่อกีประมาณ 120 สายการผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 43,546 ลา้นชิน้ตอ่ปี และเมือ่รวมกบั 4 โครงการขา้งตน้ จะขยายก าลงัการผลติรวมเทา่กบั 218 สายการผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 78,745 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

 

 

 

1.2 เหตผุลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการที ่1 - 4 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) 

เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถวา่จา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และ

ตดิตัง้เครือ่งจักรอปุกรณ์ ไดส้ะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่าย รวมทัง้ลดจ านวนและปรมิาณรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหวา่งบรษัิทฯ และ STA ในอนาคต 

ทัง้นี ้PSE ประกอบธรุกจิหลักคอื ธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร ทีด่ าเนนิการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักร และ

บ ารุงรักษาใหแ้กโ่รงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และกลุม่ STA โดย PSE รับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้
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เครือ่งจักรในการผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแ้กท่ัง้ 3 โรงงานผลติถงุมอืยางใน

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ย ณ ปัจจุบนั PSE อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่

การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS, ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้งจาก STA (รายการที ่2 - 4) 

การซือ้ทีด่นิเป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ของโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ การพจิารณาซือ้หุน้

สามัญใน PS แทนการซือ้ทีด่นิ เนือ่งจาก PS หยดุประกอบธรุกจิและผูข้ายมคีวามประสงคท์ีจ่ะขายหุน้สามัญของ PS 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการซือ้ขาย มากกวา่การให ้ PS ขายทีด่นิใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยตรง โดย

บรษัิทฯ และ STA ตอ้งการทีจ่ะลดคา่ใชจ้่ายจากการโอนกรรมสทิธิท์รัพยส์นิเชน่กนั โดยคา่ใชจ้า่ยและภาษีทีค่าดวา่

บรษัิทฯ และกลุม่ STA จะประหยัดไดป้ระมาณ 29.09 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ 

และคา่ธรรมเนยีมในการโอน) ในขณะทีก่ารซือ้ขายเป็นหุน้สามัญของ PS ทาง STA จะไมต่อ้งช าระภาษีเพิม่เตมิ 

เนือ่งจากสามารถน าก าไรจากการขายเงนิลงทนุไปหักออกจากขาดทนุสะสมทางภาษีได ้
 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย และแผนกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ขา้งตน้ อกีทัง้เพือ่เป็นการปรับ

โครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ลดอปุสรรคในกระบวนการท างาน และเอือ้ตอ่การขยายก าลงั

การผลติอยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่งของ STGT ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 6/2563 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 จงึมมีตอินุมัตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์

และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดว้เิคราะหข์อ้ด ีประโยชน์ ขอ้ดอ้ย ความเสีย่ง ผลกระทบ ของรายการไดม้าซึง่

สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
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2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

 

รายการที ่ 1: การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั (PSE) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ธุรกจิหลกัของ PSE (ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE) 

2.1 ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่1 

(1) เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหเ้อือ้ตอ่การด าเนนิงานตามแผนการขยายก าลงัการผลติและ

กลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

เนือ่งจาก (ก) ปัจจบุนั PSE เป็นบรษัิทย่อยของ STA การทีบ่รษัิทฯ จะวา่จา้ง PSE จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการที่

เกีย่วโยงกนั และตอ้งปฏบิตัติามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกัน (ข) บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายก าลงัการผลติถงุมอืยาง

อกีเป็นจ านวนมาก จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจาก PSE ในดา้นการรับเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และตดิตัง้

เครือ่งจักรอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงานผลติถงุมอืยาง พรอ้มทัง้ควบคมุงานกอ่สรา้ง และการบ ารุงรักษาเครือ่งจักร อยา่ง

ตอ่เนือ่ง (ค) ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา PSE มรีายไดห้ลักมาจากการรับงานจากบรษัิทฯ โดยเฉพาะโครงการขยายก าลงั

การผลติของโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ 

เมือ่พจิารณาลกัษณะและขอบเขตการท างานของ PSE แลว้ PSE ควรอยูใ่นกลุม่ธรุกจิผลติถงุมอืยางภายใต ้

การถอืหุน้โดยบรษัิทฯ มากกวา่การเป็นบรษัิทย่อยของ STA โดยการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA นีจ้ะเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เป็นอย่างมาก เป็นการเอือ้ตอ่การด าเนนิงานตามแผนการขยายก าลังการผลติและกลยุทธใ์น

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามคลอ่งตัว สะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้า่ยในการวา่จา้ง PSE อกีทัง้ยังรักษา

ไวซ้ึง่ความลบัของเทคโนโลยกีารผลติ เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติ และกระบวนการผลติถงุมอืยางทัง้หมดไวภ้ายใน

บรษัิทฯ แทน STA เนือ่งจากปัจจบุนั PSE ถอืหุน้โดย STA รอ้ยละ 99.9992 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ 

PSE ในขณะที ่ STA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของทนุจดทะเบยีนและช าระ

แลว้ของบรษัิทฯ ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ ขอ้มลูตา่งๆ ของ PSE จะอยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของ 

บรษัิทฯ เป็นหลัก อนัจะเป็นการลดความเสีย่งจากการร่ัวไหลของขอ้มูลทีน่อกเหนอืจากการควบคมุของบรษัิทฯ อาท ิ

การลดสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ของ STA ในอนาคต และ/หรอื มพัีนธมติรทางธรุกจิรายอืน่เขา้มาถอืหุน้ใน STA  

ดงันัน้ การท ารายการที ่1 จงึเป็นการสนับสนุนธรุกจิหลักของบรษัิทฯ และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ใน

ระยะยาว 

(2) ลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ และลดการพึง่พงิ STA 

บรษัิทฯ มโีครงการขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในรูปแบบการกอ่สรา้งโรงงานใหม ่และ

ขยายก าลงัการผลติของโรงงานเดมิ จากก าลงัการผลติตดิตัง้ปัจจุบนัที ่32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี (145 สายการผลติ) จะ

เพิม่ก าลงัการผลติตดิตัง้อกีประมาณ 78,745 ลา้นชิน้ตอ่ปี (218 สายการผลติ) เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ 111,364 

ลา้นชิน้ตอ่ปี ภายในปี 2571 (สงูกวา่เป้าหมายทีบ่รษัิทฯ ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ) ดงันัน้ 

จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งวา่จา้ง PSE ในการกอ่สรา้ง ออกแบบ และตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติถงุมอื

ยางส าหรับโครงการขยายก าลังการผลติดงักลา่ว  

ในเดอืนสงิหาคม 2563 บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง PSE ไปแลว้ ส าหรับโรงงานสรุาษฎรธ์าน ี 2 และ 3 รวม 18 

สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี รายการดงักลา่วก็เขา้ขา่ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษัิทฯ ยังคงจะตอ้งวา่จา้ง PSE อกี 10 โครงการ รวม 200 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 72,576 

ลา้นชิน้ตอ่ปี ในระหวา่งปี 2563 – 2571 การวา่จา้ง PSE ในแตล่ะครัง้จะเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ
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บรษัิทฯ เนือ่งจากเป็นการเขา้ท ารายการกับผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ คอื STA16 ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้

หุน้ใน PSE (รายการที ่ 1) ในครัง้นี ้ จงึเป็นการลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต 

นอกจากการวา่จา้ง PSE (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA) ในการผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติถงุ

มอืยาง และการซอ่มบ ารุงสายการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ แลว้ บรษัิทฯ ยังมกีารพึง่พงิกลุม่ STA ในดา้นอืน่ๆ เชน่ 

การขนสง่ผลติภัณฑ ์ การเชา่พืน้ทีส่ านักงาน และการใหบ้รกิารส านักงานและสารสนเทศ เป็นตน้ ดงันัน้ การเขา้ท า

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) ในครัง้นี ้จงึเป็นการลดการพึง่พงิกลุม่ STA 

(3) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการวา่จา้ง PSE เพือ่กอ่สรา้งโรงงาน และตดิตัง้สายการผลติใหมใ่นอนาคต 

จากเหตผุลทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 2.1 (2) ขา้งตน้ การวา่จา้ง PSE (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA) จะเขา้

ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมูลคา่งานทีบ่รษัิทฯ จะจา้ง 

PSE ตามแผนการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ในแตล่ะโครงการ คาดวา่จะเขา้ขา่ยเป็นรายการขนาดใหญซ่ึง่

บรษัิทฯ จะตอ้งขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ และแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

เพือ่แสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ กอ่นการวา่จา้ง PSE  

การจัดประชมุผูถ้อืหุน้ และการวา่จา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จะใชร้ะยะเวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 2 – 3 

เดอืน จงึท าใหเ้กดิความลา่ชา้ในพัฒนาโครงการตามแผนการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ และเสยีเปรยีบคูแ่ขง่

ขนั และยังมคีา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตริายการ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดประชมุ คา่

เดนิทาง คา่พมิพห์นังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ คา่ไปรษณียใ์นการสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ คา่ใชจ้่ายในการ

ปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และคา่ใชจ้า่ยของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นตน้ 

ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) ในครัง้นี ้จงึเป็นการลดขัน้ตอนและระยะเวลาใน

การวา่จา้ง PSE เพือ่รับเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และตดิตัง้สายการผลติใหมใ่นอนาคต โดยเปลีย่นจากการท ารายการ

กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นการท ารายการระหวา่งบรษัิทฯ กับบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ การวา่จา้ง PSE ภายหลงัการ

ท ารายการที ่1 จะเหลอืเฉพาะขัน้ตอนการพจิารณาตามอ านาจอนุมัตภิายในบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเทา่นัน้ สง่ผลให ้

เกดิความรวดเร็วและคลอ่งตัวในการท างานและการขยายก าลังการผลติของบรษัิทฯ อนัจะเป็นการลดการเสยีโอกาส

ทางธรุกจิและรักษาไวซ้ึง่ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ อกีดว้ย 

(4) เป็นการไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้นัท ีและมภีาระหนีส้นิทางการเงนิต า่ 

PSE ซึง่มรีายไดแ้ละก าไรจากการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนื่อง และมหีนีส้นิทางการเงนิเฉพาะรายการทีกู่ย้มื

จาก RBL ในระหวา่งปี 2563 จ านวน 80 ลา้นบาท มกี าหนดช าระคนืภายในสิน้เดอืนธันวาคม 2563 โดยไมม่ภีาระ

หนีส้นิทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิหรอืเจา้หนีอ้ ืน่ๆ แตอ่ยา่งใด ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE ท าให ้

บรษัิทฯ มสีนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ทนัทภีายหลงัการท ารายการที ่1 โดย PSE มภีาระหนีส้นิทางการเงนิต า่ 

สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ สามารถใชส้นิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าเป็น

หลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืในอนาคตได ้

(5) รับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ PSE ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทนัท ี เสมอืนเป็นการลดตน้ทนุในการ

พัฒนาโครงการใหมข่องบรษัิทฯ ในทางออ้ม 

ภายหลงัจากการเขา้การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE บรษัิทฯ จะรับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ PSE ในงบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ ทนัท ีซึง่เดมิรายไดแ้ละก าไรดังกลา่วจะอยูใ่นงบการเงนิรวมของ STA  

                                                

16 STA ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้มรวมรอ้ยละ 56.18 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และถอืหุน้ใน PSE 

รอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ PSE 
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นอกจากนี ้ การรับรูก้ าไรของ PSE จงึเสมอืนเป็นการลดตน้ทนุในการพัฒนาโครงการใหม่ของบรษัิทฯ ใน

ทางออ้ม 

(6) PSE มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์สงู มคีวามคุน้เคยกับบรษัิทฯ มายาวนาน มี

วฒันธรรมองคก์รทีค่ลา้ยคลงึกัน ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารงาน PSE ไดอ้ย่างราบรืน่และตอ่เนือ่ง 

PSE มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สงู ในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักร

อปุกรณ์ วางสายการผลติ และบ ารุงรักษาเครือ่งจักรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติถงุมอืยาง มากวา่ 26 ปี  

โดย PSE ถูกจัดตัง้ขึน้เพือ่รองรับการขยายก าลังการผลติของกลุม่ STA ซึง่รวมถงึธรุกจิผลติถงุมอืยางของ

บรษัิทฯ PSE จงึมสีว่นร่วมในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักรและระบบอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติถงุมอืยางของ

บรษัิทฯ รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้นการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเครือ่งจักรใหแ้กบ่รษัิทฯ มาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 

นอกจากนี ้ PSE ไดม้กีารวางแผนเพือ่พัฒนาเทคโนโลยแีละเทคนคิการผลติร่วมกบับรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารผลติ ลดขอ้ผดิพลาด/ของเสยี (Defect) ในกระบวนการผลติ ท าใหส้ามารถผลติ

ผลติภัณฑถ์งุมอืยางทีม่คีณุภาพสม า่เสมอ ดว้ยความเร็วในการผลติสงูเป็นอนัดบัตน้ๆ ในอตุสาหกรรมถงุมอืยาง 

ในขณะทีผู่บ้รหิารและทมีงานของบรษัิทฯ มคีวามรู ้ ความเขา้ใจในธรุกจิ และกระบวนการท างานของ PSE 

เชน่เดยีวกับ PSE ทีม่เีขา้ใจถงึความตอ้งการและสภาวะการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ประกอบกับ PSE และบรษัิทฯ เป็น

บรษัิทในกลุม่ STA จงึมวีัฒนธรรมองคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารงาน PSE ไดอ้ยา่งราบรืน่และ

ตอ่เนือ่งภายหลงัการท ารายการ  

(7) ท าเลทีต่ัง้ส านักงานใหญข่อง PSE อยูใ่กลก้ับส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ  

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่โรงงาน ฝ่ายงานวจิัยและพัฒนา ของ PSE ตัง้อยู่บนถนนกาญจนวนชิ อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวดัสงขลา ซึง่อยูห่่างจากส านักงานใหญข่องบรษัิทฯ ประมาณ 7 กโิลเมตร ท าใหก้ารประสานงานในดา้นตา่งๆ มี

ความคลอ่งตวั สะดวก และรวดเร็ว 

 

2.2 ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการที ่1 

(1) เป็นการลงทนุในบรษัิททีอ่าจจะมขีอ้จ ากัดในการเตบิโต เนือ่งจาก PSE เนน้การรับงานหลักเฉพาะใน

กลุม่ STA เทา่นัน้ 

PSE จัดตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบ

วงจร ในการออกแบบ สรา้ง ผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรผลติยางแทง่และน ้ายางขน้ใหแ้ก ่STA และเครือ่งจักรส าหรับ

ธรุกจิผลติถงุมอืยางใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยทีร่ายไดห้ลักมาจากการรับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรในการ

ผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแ้กบ่รษัิทฯ เป็นหลกั สว่นรายไดท้ีม่าจากการรับงาน

ภายนอกคอื บรกิารสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัอตุสาหกรรม (Calibration) คดิเป็นสดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1 ของ

รายไดร้วมของ PSE เทา่นัน้ 

ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE ในครัง้นี ้ จงึเป็นการลงทนุในบรษัิททีอ่าจจะมขีอ้จ ากดัในการ

เตบิโต เนือ่งจาก PSE ยังคงเนน้การรับงานหลกัเฉพาะในกลุม่ STA เทา่นัน้ ยกเวน้จะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของ 

PSE ใหรั้บงานจากบคุคลภายนอกเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(2) เป็นการลงทนุในบรษัิททีรั่บเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และตดิตัง้เครือ่งจักรเฉพาะทางเทา่นัน้ มไิดม้ี

ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลายในอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ของการด าเนนิงานของ PSE ทมีงานมคีวามเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมบรกิาร 

(Engineering Service) ทีค่รอบคลมุทัง้การผลติ ตดิตัง้ ช ิน้สว่นอปุกรณ์ อะไหลเ่ครือ่งจักรอตุสาหกรรมและชิน้สว่น

ประกอบการผลติ (Assembly Line) บรกิารดา้นการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเครือ่งจักรทัง้ทางดา้นเครือ่งกล ไฟฟ้า 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่57/140 

 

ซึง่สว่นใหญเ่ป็นการรับงานแบบ Turnkey แตก็่เป็นการเนน้สายการผลติของผลติภัณฑย์างแผน่ น ้ายางขน้ และ

ผลติภัณฑถ์งุมอืยางเป็นหลัก PSE อาจจะมขีอ้จ ากัดเกีย่วกับความเชีย่วชาญในการรับงานของภาคอตุสาหกรรมอืน่ 

หรอืหากจะรับงานก็อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัง่สมประสบการณ์ส าหรับการรับงานอตุสาหกรรมอืน่ๆ  

ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE จงึเป็นการลงทนุในบรษัิททีรั่บเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และ

ตดิตัง้เครือ่งจักรเฉพาะทางเทา่นัน้ มไิดม้คีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลายในอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

(3) เป็นการลงทนุทีไ่ม่ไดก้ระจายความเสีย่ง เพราะผลการด าเนนิงานของ PSE ขึน้อยูก่ับการเตบิโตและ

การขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เป็นหลัก 

เมือ่พจิารณาโครงสรา้งรายไดข้อง PSE ในชว่ง 3 ปี ยอ้นหลัง และในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 พบวา่

รายไดก้วา่รอ้ยละ 98 - 99 มาจากบรษัิทฯ ซึง่เป็นรายไดจ้ากการผลติและตดิตัง้เครือ่งจักร รวมทัง้ซอ่มบ ารุง

เครือ่งจักรและการท าความสะอาดอปุกรณ์ในสายการผลติ สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นการสอบ

เทยีบเครือ่งมอืวัดอตุสาหกรรม (Calibration) แกบ่คุคลภายนอก ดงันัน้ รายไดข้อง PSE จะเตบิโตขึน้อยู่กบัการ

เตบิโตของก าลงัการผลติของบรษัิทฯ หากวา่ในอนาคต บรษัิทฯ ขยายก าลงัการผลติในอัตราทีล่ดลงกวา่ปัจจบุนั 

รายไดข้อง PSE ก็จะลดลงตามไปดว้ย 

การลงทนุในหุน้ของ PSE ทีม่ทีศิทางของธรุกจิไปทางเดยีวกันกบัทศิทางธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการลงทนุที่

ไมไ่ดก้ระจายความเสีย่งจากปัจจัยเสีย่งเดมิ (ม ีRubber Glove Market Risk Exposure เหมอืนกนักบับรษัิทฯ) 

(4) ความเสีย่งจากภาระภาษีในอดตีของ PSE 

เนือ่งจากสนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าในรายการที ่1 นี ้คอื หุน้สามัญของ PSE ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึอาจจะมคีวามเสีย่ง

ทีเ่กดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนี้สนิภายนอกงบการเงนิ ทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่ง

ดงักลา่วดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ภาษี และกฎหมาย (Financial, Tax and Legal Due 

Diligence) ของ PSE โดยทมีงานของบรษัิทฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้ ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE ผูข้ายหุน้สามัญใน PSE ไดใ้หค้ ารับรองและรับประกัน 

(Representation and Warranties) ไวว้า่ บรษัิทไมม่เีบีย้ปรับ หรอืเงนิเพิม่ หรอืคา่ปรับอืน่ๆ รวมถงึดอกเบีย้ที่

เกีย่วขอ้งซึง่คา้งจา่ยตอ่กรมสรรพากร กรมศลุกากร หรอืหน่วยงานราชการอืน่ใด และไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถูก

กรมสรรพากรตรวจสอบทางภาษี และ/หรอื ไมม่คีดหีรอืขอ้พพิาททางภาษีทีย่ังไมย่ตุ ิและไม่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

มนัียส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิจากวนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 ยกเวน้เป็นการด าเนนิการตามธรุกจิปกติ

ทัว่ไป 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่58/140 

 

รายการที ่2 - 4: ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PS, ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจาก ANV และธุรกรรม

การซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA 

 

2.3 ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่2 - 4 

(1) เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการตามแผนการขยายก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ ของโครงการใน

อนาคต ทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ ซึง่จะสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว 

สนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าตามรายการที ่ 2 - 4 จะใชส้ าหรับโครงการในอนาคต ตามแผนการขยายธรุกจิและเพิม่

ก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิ

ทัง้ 3 แปลง ดงันี้ 

รายการ เนือ้ที ่/ ทีต่ัง้ วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

รายการที ่ 2: ทีด่นิวา่ง

เปลา่ของ PS ทีป่รับปรงุ

พืน้ทีแ่ลว้ 

เนือ้ทีร่วม 89 ไร ่2 งาน 94 ตารางวา ตัง้อยู่

บนถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์ (ทล.4054) 

ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 

เป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ขนาด 8 สาย 

การผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 2,903 ลา้นชิน้ตอ่ปีพรอ้ม

ทัง้บอ่บ าบดัน าเสยี และพืน้ทีใ่นการจัดเก็บไมฟื้นทีจ่ะใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิ เพือ่ใหเ้ป็นตามมาตรฐานการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอื

ยางของบรษัิทฯ  

รายการที ่ 3: ทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้งของ ANV 

เนือ้ทีร่วม 34 ไร ่1 งาน 70 ตารางวา ตัง้อยู่

บนถนนสายบา้นหน ่าฮัว่-ไปชายแดน ต าบล

ส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 

(อยูใ่กลก้บัทีด่นิของ PS และอยูต่ดิกบัทีด่นิที่

เป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นทีต่ัง้

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2) 

เป็นทีต่ัง้ศนูยซ์อ่มบ ารงุรกัษาและบา้นพกัพนักงาน/คนงานใหแ้ก่

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา ซึง่ประกอบดว้ย 

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยาง

สาขาสะเดา 2 

รายการที ่ 4: ทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้งของ STA 

เนือ้ทีร่วม 334 ไร ่6.2 ตารางวา ตัง้อยูบ่นถนน

เพชรเกษม ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ 

จังหวดัชมุพร 

เป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร ขนาด 28 สาย 

การผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี 

พรอ้มทัง้บอ่บ าบดัน าเสยี พืน้ทีใ่นการจัดเก็บไมฟื้นทีจ่ะใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิ และบา้นพกัพนักงานและคนงาน เพือ่ใหเ้ป็นตาม

มาตรฐานการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ  

 

ณ สิน้เดอืนตลุาคม 2563 บรษัิทฯ มกี าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงงานผลติถงุมอืยางทีส่รา้งเสร็จแลว้ และอยู่

ในระหวา่งการกอ่สรา้ง ดงันี้  

 

โรงงาน ผลติภัณฑ ์ จ านวน

สายการผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

(ลา้นชิน้ตอ่ปี) 

(1) โรงงานทีเ่ปิดด าเนนิการแลว้ 

โรงงานสาขาหาดใหญ ่ ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิมแีป้งและไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 100 17,041  

โรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 21 5,625  

โรงงานสาขาตรัง ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิมแีป้ง 24 9,953  

รวม (1) 145 32,619  

(2) โรงงานทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง/ขยายก าลงัการผลติ 

โรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 7 2,177 

โรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี3 ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 11 3,992 

รวม (2) 18 6,169 

(3) โครงการทีซ่ ือ้ทีด่นิแลว้ ก าลงัอยูร่ะหวา่งเตรยีมการกอ่สรา้ง 

โรงงานสาขาสะเดา 2 ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 20 7,258 

รวม (3) 20 7,258 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่59/140 

 

โรงงาน ผลติภัณฑ ์ จ านวน

สายการผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

(ลา้นชิน้ตอ่ปี) 

(4) รายการที ่2 – 4 ทีจ่ะขออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

โรงงานสาขาสะเดา 1 (รายการที ่

2) + ศนูยซ์อ่มบ ารงุรักษาและ

บา้นพกัพนักงาน/คนงาน 

(รายการที ่3) 

ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง 8 2,903 

โรงงานสาขาชมุพร 

(รายการที ่4) 

ถงุมอืยางธรรมชาตชินดิไมม่แีป้ง, ถงุมอืยางไนไตรล ์ 28 10,161 

รวม (4) 36 13,064 

รวม (1) - (4) 219 59,110 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที ่2 และรายการที ่4 บรษัิทฯ จะมกี าลงัการผลติตดิตัง้ของถงุมอืยางเพิม่ขึน้

อกีประมาณ 13,064 ลา้นชิน้ตอ่ปี โดยคาดวา่จะเริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณชิย ์ (Commercial Operating Date หรอื 

COD) ในปี 2564 เป็นตน้ไป 

ดงันัน้ การขยายก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติตามรายการที ่2 – 4 จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทน

เพิม่ขึน้จากการลงทนุในโรงงานผลติถงุมอืยางทัง้สองแหง่ ซึง่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว 

(2) เป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ ่ ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ ี มศีกัยภาพ เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นทีต่ัง้

โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหม ่ (รายการที ่ 2 และ 4) และไดม้าซึง่ทีด่นิทีต่ดิกับทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ 

เพือ่ใชส้นับสนุนการด าเนนิงานของโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ (รายการที ่3) 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะไดม้าในครัง้นีท้ัง้ 3 รายการ (รายการที ่ 2 - 4) ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ ีมศีกัยภาพใน

การใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมท่ีจ่ะสรา้งรายไดอ้ย่างตอ่เนื่องใหแ้กบ่รษัิทฯ รวมทัง้ใชส้นับสนุนการ

ด าเนนิงานของโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ ซึง่ทีด่นิแตล่ะแปลงมจีดุเดน่ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้าน

ของบรษัิทฯ ดงันี้ 

(ก) ขนาดและรูปทรงของทีด่นิ มคีวามเหมาะสมตอ่การวางแปลนโครงสรา้งของโรงงานผลติถงุมอืยาง

สาขาสะเดา 1 และสาขาชมุพร และเพยีงพอตอ่การใชง้าน โดยทีด่นิของ PS (รายการที ่ 2) รูปทรงคลา้ย

สีเ่หลีย่มผนืผา้เป็นแนวยาว มหีนา้กวา้งตดิถนนใหญป่ระมาณ 172 เมตร ความกวา้งดา้นหลงัประมาณ 385 เมตร 

ความยาวประมาณ 800-900 เมตร สว่นทีด่นิของ STA (รายการที ่4) รูปทรงคลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้เป็นแนวยาว มหีนา้

กวา้งตดิถนนใหญป่ระมาณ 160 เมตร ความกวา้งดา้นหลงัประมาณ 340 เมตร ความยาวประมาณ 1,495 เมตร  

ในขณะทีท่ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV (รายการที ่ 3) สามารถใชป้ระโยชนต์อ่เนือ่งทัง้สว่นของโรงงาน

และอาคารส านักงานจ านวน 1 หลงั บา้นพักพนักงานและคนงานรวมประมาณ 60 หอ้ง 

(ข) ท าเลทีต่ัง้ทีด่ ีมศีักยภาพ ดงันี้ 

รายการที ่2 และ 4 

 อยูใ่กลแ้หลง่ผลติน ้ายางขน้ (Concentrated Latex)17 ซึง่เป็นวัตถดุบิหลักในกระบวนการผลติถงุมอื

ยาง โดยอยูใ่กลก้บัโรงงานผลติน ้ายางขน้ของกลุม่ STA ซึง่จะจัดสง่น ้ายางขน้ใหก้บัโรงงานผลติถงุมอืยางของ

บรษัิทฯ จงึท าใหบ้รษัิทฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุคา่ขนสง่น ้ายางขน้ และลดตน้ทนุการจัดเก็บวัตถดุบิ เมือ่เทยีบ

                                                

17 น ้ายางขน้เป็นน ้ายางซึง่ผลติมาจากการน ้ายางสดมาผา่นกระบวนการผลติเพือ่ใหม้คีวามเขม้ขน้หรอืมปีรมิาณเนือ้ยางแหง้ (Dry Rubber 

Content) ประมาณรอ้ยละ 60.00 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่60/140 

 

กบัคูแ่ขง่รายอืน่ๆ เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถเรยีกน ้ายางขน้จากกลุม่ STA เมือ่ตอ้งการใช ้(Just in Time) นอกจากนี้ 

บรษัิทฯ สามารถเขา้ไปตรวจสอบหอ้งทดสอบคณุภาพน ้ายางขน้ของกลุม่ STA ไดท้กุเวลาเพือ่ทดสอบคณุสมบตัิ

ของน ้ายางขน้ดว้ยตนเอง ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายน ้ายางขน้ระหวา่งบรษัิทฯ กับบรษัิทในกลุม่ STA ดงักลา่ว จงึ

ท าใหม้ั่นใจไดว้า่จะมปีรมิาณวัตถดุบิทีเ่พยีงพอตอ่ปรมิาณการผลติของบรษัิทฯ และการทีพ่ืน้ทีด่งักลา่วยังอยูใ่กล ้

โรงงานผลติน ้ายางขน้ธรรมชาต ิ และสวนยางในพืน้ที ่ จงึท าใหบ้รษัิทฯ ยังมแีหลง่วตัถดุบิส ารองโดยรอบโรงงานอกี

ดว้ย โดย 

รายการ รายละเอยีด 

ทีด่นิของ PS (รายการที ่2) ผูจั้ดสง่น ้ายางขน้คอื บรษัิท หน ่าฮัว่รับเบอร ์จ ากดั (NHR) ซึง่มโีรงงานน ้ายางขน้อยูห่า่งจาก

โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ประมาณ 3 กโิลเมตร 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA (รายการที ่4) ผูจั้ดสง่น ้ายางขน้คอื STA ซึง่มโีรงงานน ้ายางขน้อยูห่า่งจากโรงงานผลติถงุมอืยางสาขา

ชมุพร ประมาณ 15 กโิลเมตร 

 

 อยูใ่กลแ้หลง่พลงังานส าคัญทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติของบรษัิทฯ คอื ไมฟื้น ซึง่บรษัิทฯ ท าสญัญา

ซือ้ขายไมฟื้นระยะยาวกบั ANV เพือ่จัดหาไมฟื้นใหท้กุโรงงานของบรษัิทฯ 

 อยูต่ดิกับแหลง่น ้าธรรมชาต ิ เนือ่งจากกระบวนการผลติถงุมอืยางมคีวามจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าในปรมิาณ

มาก ซึง่แหลง่น ้าทีใ่ชจ้ะมาจากหลายแหลง่ไดแ้ก ่ น ้าประปา น ้าบาดาล และแหลง่น ้าธรรมชาตเิชน่ แมน่ ้า ล าคลอง  

ล ารางสาธารณประโยชน ์ ดงันัน้ แหลง่น ้าทีเ่พยีงพอจงึเป็นอกีปัจจัยส าคัญในการคดัเลอืกพืน้ทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอื

ยาง ดงันี้ 

 รายการ รายละเอยีด 

ทีด่นิของ PS (รายการที ่2) แนวทีด่นิ 1 ดา้น อยูต่ดิกบัคลองเล ่ตลอดทัง้แนวระยะทางยาวประมาณ 800-900 เมตร 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA (รายการที ่4) มลี าหว้ยสาธารณะผา่นทีด่นิและขนาบดา้นขา้งของทีด่นิเป็นระยะทางยาวประมาณ 2,268 

เมตร 

 

 อยูต่ดิถนนสายหลกัขนาด 4 ชอ่งทางจราจร ซึง่รถบรรทกุขนาดใหญส่ามารถเขา้-ออก ไดโ้ดยสะดวก

ดงันี ้

รายการ รายละเอยีด 

ทีด่นิของ PS (รายการที ่2) ทีด่นิประมาณ 172 เมตร ตดิถนนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์(ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4054 

เป็นถนนไปสูด่า่นปาดงัเบซาร ์ เขา้สูป่ระเทศมาเลเซยี) ขนาด 4 ชอ่งทางจราจร ความกวา้ง

ถนน 20 เมตร เขตทางกวา้ง 30 เมตร 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA (รายการที ่4) ทีด่นิประมาณ 160 เมตร ตดิถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4) ขนาด 4 

ชอ่งทางจราจร ความกวา้งถนน 16 เมตร เขตทางกวา้ง 360 เมตร 

 

 ทีด่นิของ PS (รายการที ่2) อยูใ่กลด้า่นศลุกากรปาดงัเบซารป์ระมาณ 8.20 กโิลเมตร ซึง่เป็นดา่น

พรมแดนตดิกับประเทศมาเลเซยี ท าใหส้ามารถสง่สนิคา้ผา่นทา่เรอืระหวา่งประเทศปีนัง (International Penang 

Port) ไปยังตา่งประเทศฝ่ังทะเลอนัดามัน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บประโยชนด์า้นการขนสง่สนิคา้ โดยการประหยัดคา่

ขนสง่ และลดระยะเวลาจากการกระจกุตวัในการผ่านพธิกีารศลุกากรทีท่า่เรอืสงขลาอกีดว้ย18 

                                                

18 ระยะทางจากโรงงานไปยังทา่เรอืสงขลาประมาณ 90 กโิลเมตร (ซึง่ทา่เรอืในฝ่ังอา่วไทย จะตอ้งออ้มมายังประเทศสงิคโปรเ์พือ่เขา้สูม่หาสมทุร

อนิเดยี) ในขณะทีร่ะยะทางไปทา่เรอืปีนังประมาณ 189 กโิลเมตร ซึง่คา่น ้ามนัในเขตประเทศมาเลเซยีถกูกวา่ในไทย และสามารถสง่สนิคา้ตรงไป

ยังโซนยโุรปและอเมรกิา โดยใชเ้สน้ทางผา่นมหาสมทุรอนิเดยี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่61/140 

 

 ทีด่นิของ PS (รายการที ่ 2) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษทีไ่ดรั้บสทิธิ

ประโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI มากกวา่พืน้ทีอ่ ืน่ ไดแ้ก ่ สามารถหักคา่ใชจ้า่ยคา่ไฟฟ้าเพิม่อกี 1 เทา่ 

เป็นเวลา 10 ปี ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลประโยชน์สว่นเพิม่จาก BOI โดยบรษัิทฯ ประเมนิมลูคา่ภาษีทีค่าดวา่จะ

ประหยัดจากคา่ใชจ้่ายไฟฟ้า 2 เทา่ ประมาณ 98 ลา้นบาท โดยทีส่ทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ยังคงไดรั้บตามปกต ิเชน่ การ

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี การยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจักร  

 

รายการที ่3 

 อยูต่ดิกับทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ ทีม่เีนือ้ทีร่วม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา ซึง่บรษัิทฯ 

จะใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 และอยูห่า่งจากทีด่นิของรายการที ่2 ประมาณ 3 - 4 กโิลเมตร  

 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการที ่2 และรายการที ่4 จงึเป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ ีมี

ศกัยภาพ เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหม ่ เนือ่งจากมขีนาดทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การวาง

แปลนสายการผลติ อยูใ่นท าเลทีด่ ี มศีักยภาพ เอือ้ตอ่การประหยัดตน้ทนุในการขนสง่น ้ายางขน้และลดตน้ทนุการ

จัดเก็บวตัถดุบิ เมือ่เทยีบกับคูแ่ขง่รายอืน่ๆ ของบรษัิทฯ ลดตน้ทนุคา่ขนสง่สนิคา้และระยะเวลาในการจัดสง่สนิคา้ 

รวมทัง้ไดรั้บสทิธปิระโยชนพ์เิศษจาก BOI เพิม่เตมิจากพืน้ทีอ่ ืน่อกีดว้ย อนัจะเป็นการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่

กลุม่บรษัิทฯ ได ้ สว่นการเขา้ท ารายการที ่ 3 ท าใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิขนาดใหญ่ทีอ่ยูต่ดิกบัทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง

บรษัิทฯ เพือ่ใชส้นับสนุนการด าเนนิงานของโรงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ ภายใตโ้ครงการขยายก าลงัการผลติ

โรงงานสาขาสะเดา  

(3) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 และ 2 อนั

จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว รวมทัง้กอ่ใหเ้กดิการประหยัดตอ่ขนาด (Economy 

of Scale) อกีดว้ย  

การทีบ่รษัิทฯ จะกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 จ านวน 8 สายการผลติ เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา ทีม่สีายการผลติรวม 28 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม

ประมาณ 10,161 ลา้นชิน้ตอ่ปี (รวมโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2) ถอืวา่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของโครงการขยายก าลังการผลติโรงงานสาขาสะเดา อนัจะเป็นการเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนัใหแ้กบ่รษัิทฯ 

ในระยะยาว 

นอกจากนี ้การกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 จะท า

ใหบ้รษัิทฯ มฐีานการผลติขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นโซนเดยีวกัน ภายใตก้ารบรหิารจัดการโรงงานแบบรวมศนูยโ์ดย

ทมีงานของบรษัิทฯ จงึท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บประโยชนจ์ากการประหยัดตอ่ขนาด (Economy of Scale) ซึง่นับวา่เป็น

การบรหิารจัดการทรัพยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ อกีดว้ย 

ศนูยซ์อ่มบ ารุงรักษาและบา้นพักพนักงาน/คนงาน ตามรายการที ่ 3 จะชว่ยสนับสนุนโครงการขยายก าลงั

การผลติโรงงานสาขาสะเดา ซึง่ท าใหโ้รงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 2 

สามารถบรหิารจัดการพืน้ทีไ่วส้ าหรับสายการผลติทัง้หมด จงึท าใหภ้าพของโครงการขยายก าลงัการผลติสาขา

สะเดาทัง้หมดครบวงจร สมบรูณ์มากขึน้ รวมถงึเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหก้ลุม่บรษัิทในระยะยาวดว้ย 

ดงันัน้ จงึท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารจัดการพืน้ทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมใ่หเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

(4) กระจายทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยาง ไปยังพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากภัย

ธรรมชาต ิรวมทัง้ความเสีย่งอืน่ใดนอกเหนอืจากการควบคมุ/คาดการณ์ของบรษัิทฯ 
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เนือ่งจากบรษัิทฯ เคยประสบเหตนุ ้าทว่มโรงงานสาขาหาดใหญ่เมือ่ปี 2553 ซึง่เกดิจากเหตกุารณ์อทุกภัย

ครัง้ใหญท่ีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา จนเป็นเหตใุหโ้รงงานสาขาหาดใหญ่ตอ้งหยุดด าเนนิงานเป็นระยะเวลา

ทัง้ส ิน้ประมาณ 12 วนั แมว้า่เหตกุารณ์ดงักลา่วมไิดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สายการผลติของบรษัิทฯ แตก็่ท าให ้

เกดิความไมต่อ่เนือ่งของการเดนิเครือ่งจักร ซึง่ในขณะนัน้ บรษัิทฯ มโีรงงานทีเ่ปิดด าเนนิการผลติเพยีงแหง่เดยีวคอื 

โรงงานสาขาหาดใหญ ่สว่นโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์านแีละสาขาตรัง เริม่เปิดด าเนนิการผลติเชงิพาณชิยเ์มือ่ปี 2554 

และ 2559 ตามล าดบั 

ดงันัน้ การพจิารณาตัง้โรงงานแหง่ใหม ่ในท าเลพืน้ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา (รายการที ่2) และพืน้ที่

อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร (รายการที ่ 4) จงึเป็นกระจายทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยาง ไปยังพืน้ทีต่า่งๆ ทีม่ศีักยภาพ 

แทนการกระจกุตวัอยู่ทีใ่ดทีห่นึง่ จงึเป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากภัยธรรมชาต ิ รวมทัง้ความเสีย่งอืน่ใด

นอกเหนอืจากการควบคมุ/คาดการณ์ของบรษัิทฯ อนัอาจจะสง่ผลกระทบท าใหห้ยดุชะงักสายการผลติได ้ โดย

บรษัิทฯ ยังคงเนน้พืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพ โดยอยูใ่กลแ้หลง่วตัถดุบิคอืน ้ายางขน้ (เนน้การอยูใ่กลโ้รงงานน ้ายางขน้ของ

กลุม่ STA) มแีหลง่น ้าทีเ่พยีงพอ มเีชือ้เพลงิ คอื ไมฟื้นทีเ่พยีงพอ การคมนาคมขนสง่สะดวก เป็นตน้ 

(5) บรษัิทฯ มแีหลง่เงนิทนุเพยีงพอในการท ารายการที ่2 – 4 และพัฒนาโรงงานสาขาสะเดา 1 และสาขา

ชมุพร โดยใชเ้งนิทนุภายในของบรษัิทฯ และเงนิทีไ่ดรั้บจาก IPO 

เงนิลงทนุทีใ่ชใ้นการเขา้ท ารายการที ่ 2 – 4 รวมทัง้ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 

และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร จะมาจากเงนิทนุภายในของบรษัิทฯ และเงนิทีไ่ดรั้บจาก IPO จงึถอืวา่เป็นการ

ลงทนุในสนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว โดยจะบนัทกึในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ไวใ้น

รายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ซึง่มาจากการตมีูลคา่ทีด่นิของ PS, ANV และ STA และเงนิลงทนุทัง้หมดในการ

กอ่สรา้งโรงงานทัง้ 2 แหง่ โดยทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (รวมเงนิลงทนุในโครงการ) ของรายการที ่2 – 4 มมีลูคา่

ประมาณ 1,793 ลา้นบาท 197 ลา้นบาท และ 5,849 ลา้นบาท ตามล าดับ  

ทัง้นี ้งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มสีนิทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง (เฉพาะรายการเงนิ

สดและเงนิฝากธนาคาร) และสนิทรัพยถ์าวร (เฉพาะทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์) จ านวน 16,967.45 ลา้นบาท และ 

9,239.91 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในรายการที ่2 - 4 บรษัิทฯ จะมสีนิทรัพยใ์นสว่นของ

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 7,839 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคารลดลงใน

จ านวนทีเ่ทา่กนั ทัง้นี้ ไมนั่บรวมสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้จากโครงการอืน่ๆ ของบรษัิทฯ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนาและ

ด าเนนิการ  

ดงันัน้ จงึเป็นการเขา้ลงทนุในโครงการทีบ่รษัิทฯ มแีหลง่เงนิทนุทีเ่พยีงพอในการด าเนนิโครงการ ซึง่

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการทัง้ 3 รายการ และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยาง

สาขาชมุพร เริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณชิย ์ บรษัิทฯ จะมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการขายสนิคา้

และรายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะชว่ยเพิม่ขนาดธรุกจิ กระแสเงนิสด และฐานเงนิทนุของบรษัิทฯ ในการพัฒนา

โครงการใหม่ๆ  ทีม่ศีักยภาพไดต้อ่ไปในอนาคต 

ทัง้นี ้ จากประมาณการของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 จะเริม่มรีายได ้

ในปี 2564 โดยคาดวา่จะมรีายไดจ้ากการขายและก าไรสทุธติลอดระยะเวลา 10 ปีตามประมาณการ (ปี 2564 – 

2573) รวมประมาณ 16,194.21 ลา้นบาท และ 1,960.53 ลา้นบาท ตามล าดับ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่

3 รายการที ่2 ของรายงานฉบับนี)้ 

สว่นโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร จะเริม่มรีายไดใ้นปี 2565 โดยคาดวา่จะมรีายไดจ้ากการขายและ

ก าไรสทุธติลอดระยะเวลา 10 ปีตามประมาณการ (ปี 2565 – 2574) รวมประมาณ 56,309.34 ลา้นบาท และ 

6,146.75 ลา้นบาท ตามล าดับ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 รายการที ่4 ของรายงานฉบบันี)้ 
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(6) เป็นการลงทนุในโครงการทีไ่ดรั้บบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) และเขา้ขา่ยไดรั้บการสง่เสรมิการ

ลงทนุ (BOI) 

การจัดตัง้โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ไดรั้บบตัรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุ (BOI) เมือ่วนัที ่ 10 สงิหาคม 2563 ส าหรับกจิการถุงมอืยางทางการแพทย ์ ประเภท 3.11.2 กจิการผลติ

เครือ่งมอืแพทยช์นดิอืน่ๆ (ยกเวน้การผลติเครือ่งมอืแพทยจ์ากผา้หรอืเสน้ใยชนดิตา่งๆ) โดยไดรั้บสทิธปิระโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นเวลา 8 ปี (ไมเ่กนิมลูคา่เงนิลงทนุทีไ่มร่วมทีด่นิและเงนิทนุหมนุเวยีน) ยกเวน้อากรขา

เขา้เครือ่งจักร น าเขา้แรงงานตา่งดา้ว เป็นตน้ และเนื่องจากโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ตัง้อยูใ่นทอ้งที่

ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ซึง่อยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสงขลา จงึไดรั้บสทิธปิระโยชน์

เพิม่ขึน้คอื สามารถน าคา่ไฟฟ้า คา่น ้าประปา และคา่ขนสง่หักเป็นคา่ใชจ้า่ยได ้2 เทา่ ระยะเวลา 10 ปี โดยมเีงือ่นไข

วา่ ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแตว่นัเปิดด าเนนิการ จะยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งทีอ่ืน่มไิด ้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

สว่นการจัดตัง้โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร เป็นโครงการทีเ่ขา้ขา่ยทีอ่ยูใ่นขอบเขตการไดรั้บสทิธิ

ประโยชนต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) เชน่กนั ซึง่จะไดรั้บ

สทิธปิระโยชนห์ลกัคอื ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นเวลา 8 ปี แตม่ไิดต้ัง้อยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจงึไม่ได ้

รับสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิเหมอืนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสงขลา โดยทีก่ระบวนการพจิารณาอนุมัตขิอง 

BOI เป็นไปตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑเ์ดยีวกนัทัง้สองโรงงาน ซึง่จะแตกตา่งเฉพาะสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดรั้บในแต่

ละพืน้ทีเ่ทา่นัน้ 

(7) ราคาซือ้หุน้ PS ราคาซือ้ทีด่นิจาก ANV และราคาซือ้ทีด่นิชมุพรจาก STA เป็นไปตามราคาประเมนิของ

ทีด่นิ และการวเิคราะหก์ารลงทนุ (Feasibility Studies) มคีวามเหมาะสม 

ทีป่รกึษาทางการอสิระเห็นวา่ราคาซือ้หุน้ของ PS ไดส้ะทอ้นถงึมลูคา่ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิเป็นหลัก 

และราคาซือ้ทีด่นิจาก ANV และ STA เป็นไปตามราคาประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ  

ผลตอบแทนจากการลงทนุในโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 (ประกอบดว้ย คา่ซือ้หุน้ PS คา่ซือ้ทีด่นิ 

ANV และเงนิลงทนุบนทีด่นิของ ANV) มมีลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (Net Present Value: NPV) ของ

โครงการเทา่กับ 389.15 ลา้นบาท และมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) ประมาณ

รอ้ยละ 11.89 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อัตราสว่นลดหรอื WACC เฉลีย่ซึง่เทา่กับรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี มรีะยะเวลาคนืทนุประมาณ 

8.71 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์(COD) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การลงทนุมี

ความเหมาะสม 

ผลตอบแทนจากการลงทนุในโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร มมีลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ

(NPV) ของโครงการเทา่กับ 2,085.10 ลา้นบาท และมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ประมาณรอ้ยละ 

14.09 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อตัราสว่นลดหรอื WACC เฉลีย่ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี มรีะยะเวลาคนืทนุประมาณ 8.89 

ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์(COD) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การลงทนุมคีวาม

เหมาะสม (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ของรายงานฉบับนี)้ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่64/140 

 

2.4 ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการที ่2 - 4 

(1) ท าใหเ้งนิสดและสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ลดลง 

เงนิลงทนุทีใ่ชใ้นการเขา้ท ารายการที ่ 2 – 4 รวมทัง้ใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 

และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพร รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 7,839 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มสีนิทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง (เฉพาะรายการเงนิ

สดและเงนิฝากธนาคาร) จ านวน 16,697.45 ลา้นบาท อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วเทา่กบั 5.71 เทา่ โดย

ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในรายการที ่2 - 4 บรษัิทฯ จะมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วลดลงเหลอื 3.50 เทา่19 

ดงันัน้ จงึสง่ผลท าใหเ้งนิสดและสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ลดลง 

(2) ความเสีย่งในการพัฒนาโครงการใหม ่และความเสีย่งทางธรุกจิ 

(2.1) ความเสีย่งจากการขออนุญาตตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ใบอนุญาต

กอ่สรา้งอาคารและใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร เป็นตน้ 

บรษัิทฯ จะตอ้งด าเนนิการขออนุญาตทีจ่ าเป็นส าหรับการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยาง รวมทัง้ขอ

ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิตา่งๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพจิารณา อาท ิ ใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงานจ าพวกที ่ 320 ใบอนุญาตกอ่สรา้ง เป็นตนั ซึง่จะมกีารพจิารณาทางดา้นเทคนคิ (อาท ิท าเล สภาพแวดลอ้ม 

ถนน สะพาน พืน้ทีโ่รงงาน) รวมถงึการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย เป็นตน้ นอกจากนียั้ง

ตอ้งพจิารณาถงึขอ้จ ากดัของผังเมอืง และตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและระเบยีบ

ขอ้กฎหมายของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ โดย 

ทีด่นิของ PS (รายการที ่2)  

- บรษัิทฯ ตอ้งการตัง้โรงงานผลติถงุมอืยางซึง่เขา้ขา่ยเป็นโรงงานจ าพวกที ่3 ล าดบัที ่52 (4)21 บนทีด่นิ

ดงักลา่ว 

- ทีด่นิดงักลา่วถกูก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่ง่เสรมิดา้นเกษตรกรรม โดยหา้มบคุคลใดกอ่สรา้งโรงงานตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน เวน้แตเ่ป็นโรงงานตามประเภทอตุสาหกรรมทีส่ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุ ไดส้ง่เสรมิการลงทนุในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา และยังตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ๆ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและระเบยีบขอ้กฎหมายของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ระยะหา่งจาก

รมิฝ่ังแหลง่น ้าสาธารณะ หรอืระยะหา่งจากเขตทางของถนนกาญจนวนชิ และทางหลวงแผน่ดนิ

หมายเลข 4054 ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดรั้บบตัรสง่เสรมิการลงทนุของโรงงานดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่10 

สงิหาคม 2563 จงึลดความเสีย่งทีจ่ะไม่ไดรั้บใบอนุญาตขา้งตน้ 

ทีด่นิของ STA (รายการที ่4)  

- บรษัิทฯ ตอ้งการตัง้โรงงานผลติถงุมอืยางซึง่เขา้ขา่ยเป็นโรงงานจ าพวกที ่ 3 ล าดบัที ่ 52 (4) บนทีด่นิ

ดงักลา่ว 

- ทีด่นิตัง้อยูใ่นเขตผังจังหวดัชมุพร หมายเลข 2.1 เขตสเีขยีว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไดรั้บหนังสอืยนืยันการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัชมุพรวา่ 

                                                

19 หากรวมการเขา้ลงทนุในรายการที ่1 จ านวน 1,120 ลา้นบาท อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วจะลดลงเหลอื 3.19 เทา่ 

20 เป็นโรงงานทีม่แีรงมา้รวมของเครือ่งจักรมากกวา่ 50 แรงมา้ และจ านวนคนงานมากกวา่ 50 คน ซึง่โรงงานอตุสาหกรรมทีม่มีลภาวะ จะตอ้ง

ไดร้ับอนุญาตกอ่น จงึจะประกอบกจิการได ้ โดยหา้มจัดตัง้โรงงานในระยะ 100 เมตรจากเขตตดิตอ่สาธารณสถาน และตอ้งอยูใ่นสถานทีแ่ละ

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม มบีรเิวณเพยีงพอ ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย เหตรุ าคาญ หรอืเสยีหายตอ่บคุคล หรอืทรัพยส์นิของผูอ้ ืน่ 

21 โรงงานทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบัการท าผลติภัณฑย์าง จากยางธรรมชาตหิรอืยางสงัเคราะห ์(ถงุมอืยาง, ถงุมอืยางชนดิไมม่แีป้ง, ซลียาง) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่65/140 

 

พืน้ทีด่งักลา่วจะสามารถสรา้งโรงงานจ าพวก 3 ล าดับ 52 (4) ได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึจะตอ้งยืน่ขออนุญาต

จัดตัง้โรงงานอตุสาหกรรมตอ่ไป และบรษัิทฯ จะด าเนนิการยืน่ขอรับการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ ดว้ย  

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึยังคงมคีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้น เชน่ ใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงาน ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารและใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร เป็นตน้  

(2.2) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เนือ่งจากความลา่ชา้ในการกอ่สรา้งโรงงาน และ/หรอื ความลา่ชา้จาก

การปรับแผนทางธรุกจิ 

หากในระหวา่งการกอ่สรา้งโรงงานและตดิตัง้เครือ่งจักร เกดิเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ซึง่ยังคงสง่ผลกระทบไปทัว่โลก เป็นตน้ จงึอาจท าใหก้ารสง่

มอบอปุกรณ์เครือ่งจักรลา่ชา้กวา่ก าหนด รวมทัง้หากภาครัฐประกาศล็อกดาวน์ในพืน้ทีก่อ่สรา้งโรงงาน จะท าใหก้าร

กอ่สรา้งหยดุชะงักลงได ้หรอืบรษัิทฯ มกีารปรับแผนธรุกจิ ซึง่อาจสง่ผลท าใหก้ารเปิดด าเนนิการในเชงิพาณชิยล์า่ชา้

กวา่ก าหนดซึง่จะเสยีโอกาสในการรับรูร้ายได ้

(2.3) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตน้ทนุการกอ่สรา้งโรงงานเกนิกวา่ประมาณการทีต่ัง้ไว ้ (Cost 

Overrun) 

เนือ่งจากการพัฒนาโครงการของบรษัิทฯ อยูใ่นขัน้ตอนการออกแบบโรงงานเพือ่รองรับสายการผลติ ซึง่ได ้

ประเมนิตน้ทนุคา่กอ่สรา้งและการตดิตัง้เครือ่งจักรทัง้หมดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ แตห่ากตน้ทนุคา่กอ่สรา้งและคา่

เครือ่งจักรทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจจะไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้ ก็อาจจะสง่ผลใหต้น้ทนุของโครงการเกนิกวา่

ประมาณการทีต่ัง้ไว ้(Cost Overrun) หรอืหากบรษัิทฯ มกีารปรับเปลีย่นแบบทัง้หมดหรอืบางสว่น ก็อาจจะท าใหเ้กดิ

ตน้ทนุเพิม่ไดเ้ชน่กนั แมว้า่บรษัิทฯ จะเลอืกรูปแบบสญัญาจา้งเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แตเ่ป็นการ

วา่จา้ง PSE ซึง่เสมอืนเป็นหน่วยธรุกจิหนึง่ของบรษัิทฯ ภายหลงัการท ารายการที ่ 1 จงึท าใหบ้รษัิทฯ ยังคงมคีวาม

เสีย่งจากการประมาณการคา่กอ่สรา้งไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

(2.4) การขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และผูผ้ลติถงุมอืยางรายอืน่ๆ อาจสง่ผลใหเ้กดิ

ปรมิาณการผลติ (Supply) ลน้ตลาดในอนาคตได ้

การขยายก าลงัการผลติของโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ตามรายการที ่ 2 และโรงงานผลติถงุมอื

ยางสาขาชมุพร ตามรายการที ่ 4 ดว้ยก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 13,064 ลา้นชิน้ตอ่ปี หรอีเพิม่ขึน้ประมาณ 

0.40 เทา่ของก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ ปัจจบุนั เมือ่รวมกับโครงการอืน่ๆ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นโครงการในอนาคตใน

หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 35,199 ลา้นชิน้ตอ่ปี หรอืเพิม่เป็น

ประมาณ 1.08 เทา่ของก าลงัการผลติตดิตัง้ ณ ปัจจุบนั ทัง้นี ้อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Utilization Rate) ยอ้นหลงั

ในปี 2560 – 2562 เทา่กับรอ้ยละ 90.3 รอ้ยละ 89.9 และรอ้ยละ 88.6 ตามล าดบัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโควดิ-19 ไปทัว่โลก ผูผ้ลติถงุมอืยางทัง้ในและตา่งประเทศมกีารเร่งเพิม่สายการผลติ เพือ่รองรับความตอ้งการ

ทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมาก หากในอนาคต การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ลดลง หรอืการพัฒนาวคัซนีเพือ่

ป้องกนัโรคไวรัสโควดิ-19 เป็นผลส าเร็จ อาจสง่ผลใหป้รมิาณผลติภัณฑถ์งุมอืยางลน้ตลาดไดใ้นอนาคต และเกดิ

การแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ และผา่นวงจรธรุกจิ (Business Cycle) ของถงุมอื

ยางมาแลว้หลายครัง้ ผูบ้รหิารบรษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่เทคโนโลยกีารผลติ การควบคมุตน้ทนุการผลติ การควบคมุ

คณุภาพการผลติ ฐานลกูคา้ และเครอืขา่ยจัดจ าหน่ายของบรษัิทฯ ในปัจจุบนั จะสามารถท าใหบ้รษัิทฯ กา้วขา้มผ่าน

สภาวะปรมิาณการผลติ (Supply) ลน้ตลาด (หากเกดิขึน้ในอนาคต) ได ้โดยไดรั้บผลกระทบไมม่ากนัก 
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(3) ความเสีย่งจากภาระภาษีในอดตีของ PS 

เนือ่งจากสนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าในรายการที ่2 นี ้คอื หุน้สามัญของ PS ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึอาจจะมคีวามเสีย่งที่

เกดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนีส้นิภายนอกงบการเงนิ ทียั่งไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่ง

ดงักลา่วในขัน้แรก ดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางภาษีและกฎหมาย (Tax and Legal Due 

Diligence) ของ PS โดยทมีงานของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ PS ผูข้ายหุน้สามัญใน PS ไดใ้หค้ ารับรองและรับประกนั 

(Representation and Warranties) ไวว้า่ บรษัิทไมม่เีบีย้ปรับ หรอืเงนิเพิม่ หรอืคา่ปรับอืน่ๆ รวมถงึดอกเบีย้ที่

เกีย่วขอ้งซึง่คา้งจา่ยตอ่กรมสรรพากร กรมศลุกากร หรอืหน่วยงานราชการอืน่ใด และไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถูก

กรมสรรพากรตรวจสอบทางภาษี และ/หรอื ไมม่คีดหีรอืขอ้พพิาททางภาษีทีย่ังไมย่ตุ ิและไม่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

มนัียส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิจากวนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 
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3. เปรยีบเทยีบประโยชนแ์ละขอ้ดอ้ยระหวา่งการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั กบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก 

3.1 ประโยชนแ์ละขอ้ดรีะหว่างการท ารายการกบับุคคลที่เกีย่วโยงกนั กบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

(1) ไดม้าซึง่หุน้และธรุกจิของ PSE ทีเ่ป็นบรษัิทวศิวกรรมครบวงจรไทยเพยีงรายเดยีว ทีส่ามารถรับเหมา

ออกแบบ กอ่สรา้ง และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับโรงงานผลติถุงมอืยางไดต้ามรูปแบบและมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ 

บรษัิทผูรั้บเหมาหลกัทีใ่หบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ในประเทศไทย ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบ 

กอ่สรา้ง และตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ลว้นแตม่คีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะกลุม่

อตุสาหกรรม เชน่ โรงกลัน่น ้ามัน โรงแยกก๊าช โรงงานปิโตรเคม ี โรงงานชิน้สว่นยานยนต ์ และอตุสาหกรรมอาหาร

และเครือ่งดืม่ เป็นตน้  

โดย PSE ถอืวา่เป็นบรษัิททีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นงานวศิวกรรมบรกิารของธรุกจิถงุมอืยางและการแปร

รูปยางดบิ จากความเชีย่วชาญในเทคโนโลยภีายใตก้ารสัง่สมประสบการณ์มายาวนานกวา่ 26 ปี จงึสามารถเลอืกใช ้

เครือ่งจักรทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุใหแ้กบ่รษัิทฯ ควบคูไ่ปกบัการวางสายการผลติเพือ่ใหเ้กดิประสทิธ-ิ

ผลสงูสดุ และเกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ  ณ ปัจจบุนั ยังไมม่บีรษัิทในประเทศไทยทีรั่บงานไดเ้ทยีบเทา่กบัมาตรฐาน

ของ PSE ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่กบัตา่งประเทศ โดยเปรยีบเทยีบจากปรมิาณการผลติ ขนาดของรายได ้และ

เทคโนโลย ี เชน่ ความเร็วในการผลติ และการเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติ (Productivity) ใหก้บัโรงงานผลติถงุ

มอืยาง เป็นตน้ 

ดงันัน้ รายการที ่1 ท าใหบ้รษัิทฯ ไดม้าซึง่หุน้และธรุกจิของ PSE ทีเ่ป็นบรษัิทวศิวกรรมไทยเพยีงรายเดยีว 

ทีรั่บเหมาออกแบบ กอ่สรา้ง และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับโรงงานผลติถงุมอืยาง 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บโอกาสในการเลอืกซือ้ทีด่นิที ่STA ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มที ่

บรษัิทฯ มคีวามตอ้งการทีด่นิในการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางขึน้ใหม ่ เพือ่ขยายก าลงัการผลติและ

ปรมิาณการผลติอยา่งตอ่เนือ่งตามเป้าหมายทีว่างไว ้ โดยหลกัการทีส่ าคญัในการพจิารณาทีด่นิทีม่ศีักยภาพคอื  

(ก) ขนาดของทีด่นิ (ไมต่ า่กวา่ 100 - 300 ไร่ ขึน้กบัจ านวนสายการผลติ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิส าหรับบา้นพักพนักงาน) 

(ข) อยูใ่กลแ้หลง่น ้าธรรมชาต ิเชน่ คลอง ล าหว้ยสาธารณประโยชน ์(ค) อยูใ่กลแ้หลง่วัตถดุบิทีส่ าคัญ คอื น ้ายางขน้ 

รวมทัง้ไมฟื้นเพือ่ใชใ้นกระบวนการผลติ ซึง่บรษัิทฯ ซือ้น ้ายางขน้จากกลุม่ STA เป็นหลกั เนือ่งจากมคีณุภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานทีต่อ้งการ และ (ง) อยูใ่นพืน้ทีค่มนาคมสะดวก ไมไ่กลจากทา่เรอืเพือ่ใชใ้นการขนสง่สนิคา้ไปจ าหน่าย

ในตา่งประเทศ 

โดย STA ซึง่ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายยางธรรมชาตแิบบครบวงจร (Full Supply Chain) เริม่ตัง้แต่

ธรุกจิตน้น ้าจากการท าสวนยางพาราในประเทศไทย ธรุกจิกลางน ้าการผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑย์างธรรมชาต ิ

และธรุกจิปลายน ้าในการผลติและจัดจ าหน่ายถงุมอืยางซึง่เป็นสนิคา้ส าเร็จรูป จงึมทีีด่นิแปลงขนาดใหญจ่ านวนมาก 

และอยูใ่นแหลง่วตัถดุบิหลกัของบรษัิทฯ จงึเป็นโอกาสทีบ่รษัิทฯ สามารถทีจ่ะเลอืกซือ้ทีด่นิทีม่คีณุสมบตัติามที่

บรษัิทฯ ตอ้งการ ซึง่เป็นแปลงที ่STA ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเต็มทีใ่นธรุกจิตน้น ้าหรอืกลางน ้าในปัจจุบนั 

ประกอบกบัการจัดซือ้ทีด่นิแปลงขนาดใหญ่ทีเ่หมาะสมกับขนาดก าลงัการผลติ อยูใ่กลแ้หลง่วตัถดุบิและ

แหลง่น ้าธรรมชาต ิ และสะดวกตอ่การคมนาคมขนสง่ ตามหลักการเลอืกพืน้ทีข่องบรษัิทฯ ขา้งตน้ มไิดท้ าโดยงา่ย

ดว้ยหลายสาเหตดุว้ยกนั อาท ิเจา้ของทีด่นิแปลงทีต่อ้งการไมย่นิยอมทีจ่ะขายทีด่นิของตนเอง เนือ่งจากตอ้งการใช ้

ประโยชนเ์องหรอืไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิ การรวบรวมทีด่นิจากรายยอ่ยในพืน้ทีต่า่งจังหวดัภายใตช้ือ่ 

บรษัิทฯ ซึง่เป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีงในพืน้ทีภ่าคใต ้ สง่ผลใหร้าคาขายมโีอกาสสงูเกนิจรงิ และมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่

สามารถรวบรวมขนาดทีด่นิใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการ หรอืทีด่นิแปลงทีต่อ้งการขายไมอ่ยูใ่กลแ้หลง่น ้า 
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นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการส ารวจทีด่นิของบคุคลอืน่ในอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา และอ าเภอปะทวิ 

จังหวดัชมุพรแลว้ บรษัิทฯ ไมพ่บทีด่นิทีม่ขีนาดใหญแ่ละตัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสมในการตัง้โรงงานของบรษัิทฯ 

เทยีบเทา่ทีด่นิของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัแตอ่ยา่งใด 

(3) ลดระยะเวลาในการรวบรวมทีด่นิทีม่ศีกัยภาพและอยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม 

ทีด่นิทีเ่หมาะสมในการกอ่สรา้งโรงงานถงุมอืยาง จ าเป็นตอ้งมขีนาดพืน้ทีใ่หญพ่อสมควร ไม่มลีกัษณะเป็น

เนนิเขาหรอืลาดชนัเกนิไป อยู่ตดิหรอืใกลถ้นนใหญ ่อยูต่ดิกับแหลง่น ้าหรอืทางน ้า อยูใ่กลก้บัโรงงานผลติน ้ายางขน้ 

และไมไ่กลจากทา่เรอืมากจนเกนิไป การจัดหาทีด่นิทีเ่หมาะสมในการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยาง จงึมใิชเ่รือ่ง

งา่ยในการคน้หาทีด่นิทีจ่ะขาย ตดิตอ่เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ เจรจาตอ่รอง และรวบรวมทีด่นิ ซึง่จะใชเ้วลาพอสมควร

ในการด าเนนิการ 

การเขา้ซือ้ทีด่นิจาก STA เพือ่ในการกอ่สรา้งโรงงาน ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บขอ้มลูทีค่รบถว้นและรวดเร็ว จงึ

สามารถพจิารณาความเหมาะสมของทีด่นิไดใ้นทนัท ี โดยไมต่อ้งใชเ้วลาในการด าเนนิการ เชน่การตดิตอ่กบั

บคุคลภายนอก อาท ิการคน้หาทีด่นิทีจ่ะขาย การเสาะหาเจา้ของกรรมสทิธิท์ีแ่ทจ้รงิ และการเจรจาตอ่รองเพือ่ขอซือ้

ทีด่นิ ซึง่ไมอ่าจควบคมุระยะเวลาการตัดสนิใจของผูข้ายได ้ นอกจากนี ้ การรวบรวมทีด่นิพืน้ทีต่ดิกนัอาจจะไม่ได ้

ขนาดและรูปทรงทีด่นิทีเ่หมาะสมกับการสรา้งโรงงาน เป็นตน้ 

 

3.2 ขอ้ดอ้ยระหวา่งการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั กบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

(1) เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งการขยายก าลงัการผลติอยา่งรวดเร็ว จงึจ าเป็นตอ้งท ารายการที ่2 – 4 กบั STA 

และ ANV จงึอาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการคน้หาทีด่นิทีอ่าจจะมศีกัยภาพมากกวา่ และ/หรอื มรีาคาถกูกวา่ 

 บรษัิทฯ ไดเ้ล็งเห็นถงึโอกาสของการขยายก าลงัการผลติเพือ่รองรับความตอ้งการในตลาด จงึเร่งการ

ขยายตัวเพือ่ใหส้ามารถทยอยเพิม่ก าลงัการผลติอย่างเร่งดว่น ประกอบกบัพืน้ทีโ่รงงานในปัจจบุนัของบรษัิทฯ มกีาร

ใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มที ่ โดยเฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญท่ีไ่มส่ามารถเพิม่สายการผลติไดอ้กี บรษัิทฯ จงึพจิารณา

ทีด่นิทีม่อียูข่อง STA และบรษัิทย่อย ซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่กลก้บัโรงงานน ้ายางขน้ของ STA อกีทัง้มขีนาดทีด่นิและ

ท าเลทีด่นิตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านของบรษัิทฯ ดงันัน้ อาจจะท าใหบ้รษัิทฯ เสยีโอกาสในการคน้หาทีด่นิที่

อาจจะมศีักยภาพมากกวา่ และ/หรอื มรีาคาถกูกวา่  

(2) ความเสีย่งในการพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม ่ในกรณีทีม่รีะยะเวลาจ ากดั 

ในกรณีทีบ่รษัิทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธรุกจิ/ขยายก าลงัการผลติทีจ่ าเป็นตอ้งเร่งด าเนนิการเพือ่คง

ความเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมผลติถงุมอืยาง บรษัิทฯ อาจจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหมอ่ย่าง

เร่งดว่นภายในระยะเวลาทีจ่ ากัด จงึมโีอกาสอย่างมากทีจ่ะพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม่ 

เนือ่งจาก STA มกีารครอบครองทีด่นิขนาดใหญใ่นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูยางพาราเป็นจ านวนมาก 

(3) การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นี ้ เขา้ขา่ยเป็นรายการขนาดใหญต่ามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยง

กนั จงึท าใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนั และวา่จา้งทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ 

การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นีถ้อืเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่นัียส าคัญ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ 

ตอ้งจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตกิารเขา้ท ารายการ และจ าเป็นตอ้งแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ให ้

ความเห็นเกีย่วกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนันี้ตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่เป็นตน้ทนุสว่นเพิม่ของบรษัิทฯ ในการพจิารณา

อนุมัตกิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกับการท ารายการกับบคุคลภายนอกซึง่ไมจั่ดเป็น

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่69/140 

 

4. การวเิคราะหอ์ืน่ๆ 

 ความเหมาะสมของเงือ่นไขในรา่งสญัญาซือ้ขายหุน้หรอืทรพัยส์นิ 

เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของเงือ่นไขในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE และ PS (รายการที ่1 และ 2) และ

ร่างสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และ STA (รายการที ่3 และ 4) แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระมคีวามเห็นวา่ เงือ่นไขของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเหมาะสม และมเีงือ่นไขเป็นไปตามปกตธิรุกจิ 

(โปรดดสูรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้สามัญ (รายการที ่1 และ 2) และร่างสญัญาจะซือ้จะขาย

ทีด่นิพรอ้มส ิง่ปลกูสรา้ง (รายการที ่3 และ 4) ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้ 

 

5. สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัความสมเหตสุมผลของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์

และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทหลกั (Flagship Company) ของกลุม่ STA ในการประกอบธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุ

มอืยาง โดยใชว้ัตถดุบิหลักคอืน ้ายางขน้จาก STA และบรษัิทยอ่ย  

บรษัิทฯ ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายถงุมอืยางรายใหญข่องประเทศและของโลก มเีป้าหมายทีจ่ะลงทนุเพือ่

ขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และรองรับการเตบิโตของธรุกจิถงุมอืยางใน

ตลาดโลกทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง 

บรษัิทฯ มกีลยุทธท์ีจ่ะมุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาผลติภัณฑถ์งุมอืยางธรรมชาต ิ (NR) เป็น

หลกัควบคูไ่ปกบัการรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรลอ์ย่างเหมาะสม (NBR) เนือ่งจากบรษัิทฯ มขีอ้

ไดเ้ปรยีบเหนอืคูแ่ขง่ของบรษัิทฯ รายอืน่หลายประการ อาท ิ(ก) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุวตัถดุบิหลกั จากการมที าเล

ทีต่ัง้เชงิยุทธศาสตรใ์นแหลง่ปลกูยางพาราส าคญัของประเทศไทยและในภมูภิาค สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มตีน้ทนุน ้ายาง

ขน้ต า่กวา่คูแ่ขง่ของบรษัิทฯ (ข) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความสามารถในการแขง่ขนัในธรุกจิผลติและจัดจ าหน่ายถงุมอืยาง

ธรรมชาต ิ เนือ่งจากผูผ้ลติถุงมอืยางรายใหญต่า่งมุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางไนไตรลเ์ป็น

หลกั ในขณะทีบ่รษัิทฯ มุง่เนน้การขยายก าลงัการผลติและพัฒนาถงุมอืยางธรรมชาตมิาอยา่งตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกบั

การรักษาสดัสว่นก าลงัการผลติของถงุมอืยางไนไตรลอ์ย่างเหมาะสม และ (ค) ขอ้ไดเ้ปรยีบจากการมผีูถ้อืหุน้ราย

ใหญเ่ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธรุกจิตน้น ้าและกลางน ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑย์างธรรมชาต ิ

ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติอยา่งตอ่เนื่องจากก าลังการผลติตดิตัง้ที ่15,130 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 

2558 เป็น 27,153 ลา้นชิน้ตอ่ปี ในปี 2562 และเพิม่ขึน้เป็น 32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 หรอื

คดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปีทีร่อ้ยละ 19.8 ในชว่งปี 2558 – เดอืนกนัยายน 2563 โดยบรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายที่

จะขยายก าลงัการผลติตดิตัง้ของถงุมอืยางของบรษัิทฯ ใหเ้กนิกวา่ 50,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2567 เกนิกวา่ 

70,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2569 และไมต่ า่กวา่ 100,000 ลา้นชิน้ตอ่ปีภายในปี 2575 โดยผ่านการลงทนุขยาย

ก าลงัการผลติในพืน้ทีโ่รงงานผลติปัจจุบนัของบรษัิทฯ หรอืพืน้ทีใ่หมอ่ืน่ๆ รวมไปถงึการควบรวมหรอืเขา้ซือ้กจิการ

อืน่เพือ่สรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิอยา่งมั่นคงและแข็งแกร่ง  

บรษัิทฯ จงึมแีผนทีจ่ะเริม่ลงทนุเพือ่เพิม่ก าลงัการผลติถงุมอืยางในชว่งปี 2563 – 2566 ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น

หัวขอ้โครงการในอนาคตในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ จ านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย (1) โครงการขยาย

ก าลงัการผลติโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์านี (2) โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา (3) โครงการขยาย

ก าลงัการผลติโรงงานสาขาตรัง และ (4) โครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาชมุพร รวมทัง้หมด 98 

สายการผลติ โดยมกี าลงัการผลติตดิตัง้ (Installed Capacity) รวม 35,199 ลา้นชิน้ตอ่ปี และประมาณการก าลงัการ

ผลติทีส่ามารถผลติได ้ (Technical Capacity) เทา่กับ 32,735 ลา้นชิน้ตอ่ปี ทัง้นี้ อัตราการใชก้ าลงัการผลติ 

(Utilization Rate) ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงัในปี 2560 – 2562 เทา่กับรอ้ยละ 90.3 รอ้ยละ 89.9 และรอ้ยละ 88.6 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่70/140 

 

ตามล าดบั จงึท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งขยายก าลงัการผลติเพือ่รองรับการเตบิโตของธรุกจิถงุมอืยางในตลาดโลกทีเ่ตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

เหตผุลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการที ่1 - 4 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) 

เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถวา่จา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง ออกแบบ และ

ตดิตัง้เครือ่งจักรอปุกรณ์ ไดส้ะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่าย รวมทัง้ลดจ านวนและปรมิาณรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหวา่งบรษัิทฯ และ STA ในอนาคต 

ทัง้นี ้PSE ประกอบธรุกจิหลักคอื ธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร ทีด่ าเนนิการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้เครือ่งจักร และ

บ ารุงรักษาใหแ้กโ่รงงานผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และกลุม่ STA โดย PSE รับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้

เครือ่งจักรในการผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแ้กท่ัง้ 3 โรงงานผลติถงุมอืยางใน

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ย  ณ ปัจจบุนั PSE อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักร

เพือ่การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขาสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 

ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS, ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และธรุกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้งจาก STA (รายการที ่2 - 4) 

การซือ้ทีด่นิเป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ของโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ 

 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย และแผนกลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ขา้งตน้ อกีทัง้เพือ่เป็นการปรับ

โครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ลดอปุสรรคในกระบวนการท างาน และเอือ้ตอ่การขยายก าลงั

การผลติอยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่งของ STGT ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 6/2563 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 จงึมมีตอินุมัตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์

และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

ดงันี ้ 

รายการที ่1: ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PSE 

ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่1: 

(1) เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุม่ STA ใหเ้อือ้ตอ่การด าเนนิงานตามแผนการขยายก าลงัการผลติและกลยุทธ์

ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามคลอ่งตวั สะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่ายในการวา่จา้ง PSE อกีทัง้ยัง

รักษาไวซ้ึง่ความลบัของเทคโนโลยกีารผลติ เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการผลติ และกระบวนการผลติถงุมอืยางไว ้

ภายในบรษัิทฯ แทน STA เนือ่งจากปัจจบุนั PSE ถอืหุน้โดย STA รอ้ยละ 99.9992 ของทนุจดทะเบยีนและช าระ

แลว้ของ PSE ในขณะที ่ STA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 56.18 ของทนุจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ของบรษัิทฯ ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ ขอ้มลูตา่งๆ ของ PSE จะอยูภ่ายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทฯ เป็นหลกั อนัจะเป็นการลดความเสีย่งจากการร่ัวไหลของขอ้มลูทีน่อกเหนอืจากการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อาท ิ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ของ STA ในอนาคต และ/หรอื มพัีนธมติรทาง

ธรุกจิรายอืน่เขา้มาใน STA ดังนัน้ การท ารายการที ่ 1 จงึเป็นการสนับสนุนธรุกจิหลักของบรษัิทฯ และสรา้ง

มลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว 
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(2) ลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ และลดการพึง่พงิ STA ลง เนือ่งจากบรษัิทฯ ยังคง

วา่จา้ง PSE ในการออกแบบ ผลติ ตดิตัง้และดแูลรักษาซอ่มบ ารุงเครือ่งจักรอย่างตอ่เนื่อง โดยมปีรมิาณงานตาม

แผนงานขยายก าลงัการผลติและโครงการในอนาคต ดงันัน้ การเขา้ท าธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE (รายการที ่1) 

ในครัง้นี ้จงึเป็นการลดจ านวนและปรมิาณของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และเป็น

การลดการพึง่พงิกลุม่ STA 

(3) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการวา่จา้ง PSE เพือ่กอ่สรา้งโรงงาน และตดิตัง้สายการผลติใหมใ่นอนาคต โดย

เปลีย่นจากการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นการท ารายการกับบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ การ

วา่จา้ง PSE ภายหลงัการท ารายการที ่ 1 จะเหลอืเฉพาะขัน้ตอนการพจิารณาตามอ านาจอนุมัตภิายในบรษัิทฯ 

และบรษัิทย่อยเทา่นัน้ สง่ผลใหเ้กดิความรวดเร็วและคลอ่งตวัในการท างานและการขยายก าลงัการผลติของ

บรษัิทฯ อนัจะเป็นการลดการเสยีโอกาสทางธรุกจิและรักษาไวซ้ึง่ความสามารถในการแขง่ขันของบรษัิทฯ อกี

ดว้ย 

(4) เป็นการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้นัท ีและมภีาระหนีส้นิทางการเงนิต า่ 

(5) รับรูร้ายไดแ้ละก าไรของ PSE ในงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทนัท ี เสมอืนเป็นการลดตน้ทนุในการพัฒนา

โครงการใหมข่องบรษัิทฯ ในทางออ้ม ซึง่เดมิรายไดแ้ละก าไรดงักลา่วจะอยูใ่นงบการเงนิรวมของ STA 

(6) PSE มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์สงู มคีวามคุน้เคยกับบรษัิทฯ มายาวนาน มวีัฒนธรรม

องคก์รทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารงาน PSE ไดอ้ยา่งราบรืน่และตอ่เนือ่ง 

(7) ท าเลทีต่ัง้ส านักงานใหญข่อง PSE อยูใ่กลก้ับส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ ท าใหก้ารประสานงานในดา้นตา่งๆ มี

ความคลอ่งตวั สะดวก และรวดเร็ว 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที ่1 มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) เป็นการลงทนุในบรษัิททีอ่าจจะมขีอ้จ ากัดในการเตบิโต เนือ่งจาก PSE เนน้การรับงานหลักเฉพาะในกลุม่ STA 

เทา่นัน้ ยกเวน้จะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของ PSE ใหรั้บงานจากบคุคลภายนอกเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(2) เป็นการลงทนุในบรษัิททีท่ าธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) ประเภทรับเหมากอ่สรา้ง 

ออกแบบ และตดิตัง้เครือ่งจักรเฉพาะทาง ของสายการผลติของผลติภัณฑย์างแผน่ น ้ายางขน้ และผลติภัณฑ ์

ถงุมอืยางเป็นหลักเทา่นัน้ มไิดม้คีวามเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลายในอตุสาหกรรมอืน่ๆ  

(3) การลงทนุในหุน้ของ PSE ทีม่ทีศิทางของธรุกจิไปทางเดยีวกนักบัทศิทางธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการลงทนุที่

ไมไ่ดก้ระจายความเสีย่งจากปัจจัยเสีย่งเดมิ (ม ีRubber Glove Market Risk Exposure เหมอืนกนักบับรษัิทฯ) 

เพราะผลการด าเนนิงานของ PSE ขึน้อยู่กบัการเตบิโตและการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ เป็นหลัก 

(4) ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนีส้นิภายนอกงบการเงนิของ PSE ทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี ้

บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ภาษี และกฎหมาย 

(Financial, Tax and Legal Due Diligence) ของ PSE แลว้ นอกจากนี ้ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PSE มี

เงือ่นไขการรับรองและรับประกัน (Representation & Warranties) เรือ่งภาระภาษีในอดตี และเรือ่งไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ จากผูข้าย 

 

รายการที ่2 – รายการที ่4: ธุรกรรมการซือ้หุน้ใน PS ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิจาก ANV และธุรกรรม

การซือ้ทีด่นิจาก STA 

ทัง้นี ้การพจิารณาซือ้หุน้สามัญใน PS แทนการซือ้ทีด่นิ เนื่องจาก PS หยุดประกอบธรุกจิและผูข้ายมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะขายหุน้สามัญของ PS ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการซือ้ขาย มากกวา่การให ้PS ขาย
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ทีด่นิใหแ้กบ่รษัิทฯ โดยตรง โดยบรษัิทฯ และ STA ตอ้งการทีจ่ะลดคา่ใชจ้่ายจากการโอนกรรมสทิธิท์รัพยส์นิเชน่กนั 

โดยคา่ใชจ้า่ยและภาษีทีค่าดวา่บรษัิทฯ และกลุม่ STA จะประหยัดไดป้ระมาณ 29.09 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีธรุกจิเฉพาะ และคา่ธรรมเนยีมในการโอน) ในขณะทีก่ารซือ้ขายเป็นหุน้สามัญของ PS ทาง 

STA จะไมต่อ้งช าระภาษีเพิม่เตมิ เนือ่งจากสามารถน าก าไรจากการขายเงนิลงทนุไปหักออกจากขาดทนุสะสมทาง

ภาษีได ้

 ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการที ่2 - 4: 

(1) เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการตามแผนการขยายก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ ของโครงการในอนาคต ทีไ่ด ้

เปิดเผยในหนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ ซึง่จะสรา้งมูลคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว เนือ่งจากการขยาย

ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติตามรายการที ่ 2 – 4 จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลตอบแทนเพิม่ขึน้จากการ

ลงทนุในโรงงานผลติถงุมอืยางทัง้สองแหง่ 

(2) เป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ ่ ตัง้อยูใ่นท าเลทีด่ ี มศีักยภาพ เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นทีต่ัง้โรงงานผลติถงุ

มอืยางแหง่ใหม ่ไดแ้ก ่โรงงานสาขาสะเดา 1 (รายการที ่2) และโรงงานสาขาชมุพร (รายการที ่4) เนื่องจากมี

ขนาดและรูปทรงทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การวางแปลนสายการผลติ อยูใ่นท าเลทีด่ ีมศีักยภาพ อยูใ่กลแ้หลง่ผลติน ้า

ยางขน้ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในกระบวนการผลติถงุมอืยาง อยู่ตดิกับแหลง่น ้าธรรมชาตเินือ่งจากกระบวนการผลติ

ถงุมอืยางมคีวามจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าในปรมิาณมาก อยูต่ดิถนนสายหลกั และอยูไ่ม่ไกลจากทา่เรอื รวมทัง้ไดรั้บ

สทิธปิระโยชนพ์เิศษจาก BOI เพิม่เตมิจากปกตอิกีดว้ย  

และเป็นการไดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (รายการที ่ 3) ทีต่ดิกบัทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ (ทีจ่ะเป็น

ทีต่ัง้ของโรงงานสาขาสะเดา 2 ทีก่ าลงัจะเริม่กอ่สรา้ง) โดยจะใชเ้ป็นศนูยก์ลางการซอ่มบ ารุงรักษา และเป็น

บา้นพักพนักงาน ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 และ 2 

(3) เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 และ 2 อนัจะเป็นการ

เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้กบ่รษัิทฯ ในระยะยาว รวมทัง้กอ่ใหเ้กดิการประหยัดตอ่ขนาด (Economy of 

Scale) อกีดว้ย เนือ่งจากการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 และโรงงานผลติถงุมอืยางสาขา

สะเดา 2 จะท าใหบ้รษัิทฯ มฐีานการผลติขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นโซนเดยีวกนั ภายใตก้ารบรหิารจัดการโรงงาน

แบบรวมศนูยโ์ดยทมีงานของบรษัิทฯ ซึง่นับวา่เป็นการบรหิารจัดการทรัพยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

อกีดว้ย 

(4) กระจายทีต่ัง้โรงงานผลติถงุมอืยาง ไปยังพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากภัยธรรมชาต ิรวมทัง้

ความเสีย่งอืน่ใดนอกเหนอืจากการควบคมุ/คาดการณ์ของบรษัิทฯ อนัอาจจะสง่ผลกระทบท าใหห้ยดุชะงัก

สายการผลติได ้ 

(5) บรษัิทฯ มแีหลง่เงนิทนุเพยีงพอในการท ารายการที ่2 – 4 และพัฒนาโรงงานสาขาสะเดา 1 และสาขาชมุพร โดย

ใชเ้งนิทนุภายในของบรษัิทฯ และเงนิทีไ่ดรั้บจาก IPO ทัง้นี้ งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 

2563 มสีนิทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง (เฉพาะรายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร) จ านวน 16,967.45 ลา้นบาท 

(6) โรงงานผลติถงุมอืยางสาขาสะเดา 1 ไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2563 แลว้ สว่นโรงงานผลติถงุมอืยางสาขาชมุพรเป็นโครงการทีเ่ขา้ขา่ยไดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุ (BOI) เชน่กนั 

(7) ราคาซือ้หุน้ PS ราคาซือ้ทีด่นิจาก ANV และราคาซือ้ทีด่นิชมุพรจาก STA เป็นไปตามราคาประเมนิของทีด่นิ และ

การวเิคราะหก์ารลงทนุ (Feasibility Studies) ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา 1 (รายการ

ที ่2 + 3) และสาขาชมุพร (รายการที ่4) มคีวามเหมาะสม  
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อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที ่2 – รายการที ่4 มขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) ท าใหเ้งนิสดและสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ลดลง ซึง่ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในรายการที ่ 2 - 4 จะท าใหเ้งนิ

สดของบรษัิทฯ ลดลงประมาณ 7,839 ลา้นบาท และบรษัิทฯ จะมอีัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วลดลงจาก 

5.17 เทา่ เหลอื 3.50 เทา่ (หากรวมการเขา้ลงทนุในรายการที ่1 จ านวน 1,120 ลา้นบาท อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หมนุเวยีนเร็วจะลดลงเหลอื 3.19 เทา่) 

(2) ความเสีย่งในการพัฒนาโครงการใหม ่และความเสีย่งทางธรุกจิ 

(2.1) ความเสีย่งจากการขออนุญาตตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ใบอนุญาต

กอ่สรา้งอาคารและใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร เป็นตน้ 

(2.2) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เนือ่งจากความลา่ชา้ในการกอ่สรา้งโรงงาน และ/หรอื ความลา่ชา้จากการปรับ

แผนทางธรุกจิ 

(2.3) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตน้ทนุการกอ่สรา้งโรงงานเกนิกวา่ประมาณการทีต่ัง้ไว ้(Cost Overrun) 

(2.4) การขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ และผูผ้ลติถงุมอืยางรายอืน่ๆ อาจสง่ผลใหเ้กดิปรมิาณการ

ผลติ (Supply) ลน้ตลาดในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มคีวามเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ และผา่น

วงจรธรุกจิ (Business Cycle) ของถงุมอืยางมาแลว้หลายครัง้ ผูบ้รหิารบรษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่

เทคโนโลยกีารผลติ การควบคมุตน้ทนุการผลติ การควบคมุคณุภาพการผลติ ฐานลกูคา้ และเครอืขา่ยจัด

จ าหน่ายของบรษัิทฯ ในปัจจุบัน จะสามารถท าใหบ้รษัิทฯ กา้วขา้มผ่านสภาวะปรมิาณการผลติ (Supply) 

ลน้ตลาด (หากเกดิขึน้ในอนาคต) ได ้โดยไดรั้บผลกระทบไม่มากนัก 

(3) ความเสีย่งทีเ่กดิจากภาระภาษีในอดตี และ/หรอื หนีส้นิภายนอกงบการเงนิของ PS ทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ ไดล้ดความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการจัดท ารายงานการตรวจสอบสถานะทางภาษีและกฎหมาย (Tax and 

Legal Due Diligence) ของ PS แลว้ นอกจากนี ้ในร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PS ไดม้กีารระบเุงือ่นไขการรับรอง

และรับประกนั (Representation & Warranties) เรือ่งภาระภาษีในอดตี และเรือ่งไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมี

นัยส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ จากผูข้ายไวด้ว้ย 

 

ทัง้นี ้ประโยชน์และขอ้ดรีะหวา่งการท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กับการท ารายการกับบคุคลภายนอก 

มดีงันี ้

(1) ไดม้าซึง่หุน้และธรุกจิของ PSE ทีเ่ป็นบรษัิทวศิวกรรมครบวงจรไทยเพยีงรายเดยีว ทีส่ามารถรับเหมาออกแบบ 

กอ่สรา้ง และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับโรงงานผลติถงุมอืยางไดต้ามรูปแบบและมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ โดย 

PSE มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นงานวศิวกรรมบรกิารของธรุกจิถุงมอืยางและการแปรรูปยางดบิอยา่งครบวงจร มา

ยาวนานกวา่ 26 ปี จงึสามารถเลอืกใชเ้ครือ่งจักรทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุใหแ้กบ่รษัิทฯ ควบคูไ่ปกบั

การวางสายการผลติเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ และเกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุ  ณ ปัจจุบนั ยังไมม่บีรษัิทใน

ประเทศไทยทีรั่บงานไดเ้ทยีบเทา่กบัมาตรฐานของ PSE ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่ทยีบเทา่กบัตา่งประเทศ โดย

เปรยีบเทยีบจากปรมิาณการผลติ ขนาดของรายได ้ และเทคโนโลย ี เชน่ ความเร็วในการผลติ และการเพิม่

ประสทิธภิาพของการผลติ (Productivity) ใหก้ับโรงงานผลติถงุมอืยาง เป็นตน้ 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บโอกาสในการเลอืกซือ้ทีด่นิที ่ STA ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทีใ่นธรุกจิตน้น ้าหรอืกลางน ้าใน

ปัจจุบนั นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการส ารวจทีด่นิของบคุคลอืน่ในอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา และอ าเภอปะ

ทวิ จังหวัดชมุพรแลว้ บรษัิทฯ ไมพ่บทีด่นิทีม่ขีนาดใหญ่และตัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสมในการตัง้โรงงานของ

บรษัิทฯ เทยีบเทา่ทีด่นิของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัแตอ่ยา่งใด 
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(3) ลดระยะเวลาในการรวบรวมทีด่นิทีม่ศีกัยภาพและอยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บขอ้มูลที่

ครบถว้นและรวดเร็ว จงึสามารถพจิารณาความเหมาะสมของทีด่นิไดใ้นทนัท ี โดยไม่ตอ้งใชเ้วลาในการ

ด าเนนิการ เชน่การตดิตอ่กบับคุคลภายนอก 

 

โดยมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งระหวา่งการท ารายการกับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กบัการท ารายการกบับคุคล 

ภายนอก ดงันี้ 

(1) เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งการขยายก าลงัการผลติอยา่งรวดเร็ว จงึจ าเป็นตอ้งท ารายการที ่2 – 4 กบั STA และ ANV 

จงึอาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการคน้หาทีด่นิทีอ่าจจะมศีกัยภาพมากกวา่ และ/หรอื มรีาคาถูกกวา่ 

(2) ความเสีย่งในการพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม ่ในกรณีทีม่รีะยะเวลาจ ากดั ซึง่บรษัิทฯ 

อาจจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหมอ่ย่างเร่งดว่นภายในระยะเวลาทีจ่ ากัด จงึมโีอกาสอย่างมาก

ทีจ่ะพึง่พงิ STA ในดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานใหม ่เนือ่งจาก STA มกีารครอบครองทีด่นิขนาดใหญ่ใน

พืน้ทีท่ีม่กีารปลกูยางพาราเป็นจ านวนมาก 

(3) การเขา้ท ารายการทัง้ 4 รายการในครัง้นี ้ เขา้ขา่ยเป็นรายการขนาดใหญต่ามเกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั จงึท า

ใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตริายการทีเ่กีย่วโยงกนั และวา่จา้งทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นตน้ทนุสว่นเพิม่ของบรษัิทฯ เมือ่เทยีบกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก 

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการที่

เกีย่วโยงกนัทัง้ 4 รายการ เป็นการสนับสนุนการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนืของบรษัิทฯ ในอนาคต เพิม่มลูคา่ของ

สนิทรัพยท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้นระยะยาว อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ทกุราย และความเสีย่ง

สว่นใหญเ่ป็นความเสีย่งในการท าธรุกจิปกตทิัว่ไปของบรษัิทฯ ดงันัน้ การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัท ัง้ 4 รายการในคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตสุมผล 
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สว่นที ่ 3: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความเหมาะสมของมูลคา่สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า

และเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการซือ้หุน้สามัญ ทีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้ง จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน จ านวน 4 

รายการ ดังนี้  

รายการที ่1: ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PSE 

การเขา้ลงทนุในบรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (PSE) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ PSE จ านวน 

499,996 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้

ทัง้หมดของ PSE ในราคาซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 1,120.00 ลา้นบาท  

รายการที ่2: ธรุกรรมการซือ้หุน้ใน PS 

การเขา้ลงทนุในบรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากดั (“PS”) โดยการเขา้ซือ้หุน้สามัญ PS จ านวน 399,994 

หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด

ของ PS ในราคาซือ้ขายทัง้ส ิน้ 147.00 ลา้นบาท เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิวา่งเปลา่จ านวน 3 แปลงตดิตอ่กนั เนือ้ทีร่วม 

89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิ

และสว่นปรับปรุงทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ 

รายการที ่3: ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV 

การเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิต่อกัน เนื้อทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยู่

ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในราคาซือ้ขายทัง้ส ิน้ 69.21 ลา้นบาท จาก ANV ซึง่เป็นบรษัิท

ย่อยของ STA  

บรษัิทฯ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใชเ้ป็นศนูยซ์อ่มบ ารุงและบา้นพักคนงาน 

ซึง่เป็นสว่นสนับสนุนของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา ซึง่เป็นโครงการในอนาคตของบรษัิทฯ 

รายการที ่4: ธรุกรรมการซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาก STA  

การเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 12 แปลงตดิต่อกัน เนื้อทีร่วม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาไชยราช 

อ าเภอปะทวิ จังหวัดชมุพร ในราคาซือ้ขายทัง้ส ิน้ 117.47 ลา้นบาท จาก STA โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทีด่นิ

ในการก่อสรา้งโรงงานถุงมอืยางแห่งใหม่ของบรษัิทฯ  

ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจาก

การศกึษาขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ PSE และ STA เชน่ งบการเงนิภายใน แผนการขยายธรุกจิของ 

บรษัิทฯ ประมาณการทางการเงนิของ PSE งบการเงนิภายในภายหลงัปรับปรุงของ PS รายงานการประเมนิมลูคา่

ทรัพยส์นิจัดท าโดยบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการท ารายการในครัง้นี้ 

รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) หนังสอืชีช้วนของบรษัิทฯ งบ

การเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้ สารสนเทศเกีย่วกับรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้

นี ้ ขอ้มลูอตุสาหกรรมและขอ้มลูทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ และขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ เปิดเผยแกส่าธารณะในเว็บไซต์

ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ (www.set.or.th) เป็นตน้  

ทัง้นี ้ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในรายงานฉบับนีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ ขอ้มลูและเอกสาร

ดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ครบถว้น และถกูตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มลูทีส่ามารถรับรู ้

ไดใ้นปัจจบุนั ณ วนัทีจ่ัดท ารายงานฉบบันี ้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืเกดิเหตกุารณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจ

สง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญตอ่บรษัิทฯ PSE PS และ/หรอื สนิทรัพยท์ีจ่ะไดม้าในการท ารายการในครัง้นี ้ และการ

ประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการในครัง้นีไ้ด ้  
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รายการที ่1: ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัในบรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั (PSE) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิความเหมาะสมของมลูคา่หุน้สามัญของ PSE ซึง่เป็นสนิทรัพย์

ทีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ดว้ยวธิกีารตา่งๆ จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1) วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญช ี(Book Value Approach) 

2) วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

3) วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

5) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

6) วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE โดยวธิมีลูคา่หุน้ตาม

ราคาตลาดได ้เนือ่งจาก PSE ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลกัทรัพยใ์ดๆ 

จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE จะประเมนิจาก 5 วธิทีีเ่หลอืตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคาหุน้สามัญของ PSE ไดด้งันี้ 

 

1.1 วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้สามัญของ PSE ซึง่ปรากฏตามบัญช ีณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง PSE ตามงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่

เป็นงบการเงนิภายในของ PSE ทีผู่ส้อบบัญชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้ตามบญัชขีอง PSE ไดด้งันี้ 

PSE (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 50.00 

สว่นเกนิทนุจากการประเมนิราคาสนิทรพัย ์– สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 87.35 

ก าไรสะสม  

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 414.64 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 556.98 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (หุน้) 500,0001/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1,113.97 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้สามัญของ PSE เทา่กับ 1,113.97 บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 556.98 ลา้นบาท  
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1.2 วธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ PSE หักดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ PSE ทีผู่ส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบ

การเงนิรวมของ STA และปรับปรุงดว้ยรายการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ี

ผลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิทียั่งไมไ่ดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from 

Losses Carried Forward) และหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ PSE โดยวธินีี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่ปรากฏตาม

งบการเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 ของ PSE มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคัญ ดงันี้ 

1.2.1 สว่นเพิม่จากการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ 

PSE มรีายการทรัพยส์นิทีม่กีารประเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิ สรุป

ไดด้งันี้ 

1.2.1.1 ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง: โรงงานและส านกังาน ถนนกาญจนวนชิ 

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารส านักงาน โรงงาน และสิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยู่ที ่123 หมูท่ี ่8 ถนน

กาญจนวนชิ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

STA ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งโดยผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิ เมือ่วนัที ่ 29 กันยายน 2563 ตามรายงานลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 

(เลขที ่63-FSCR-GR-209) เพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิตีน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost 

Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลักทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง พืน้ที ่38-3-8.3 ไร่ (38.77075 

ไร่) สรุปรายละเอยีดทรัพยส์นิและการประเมนิไดด้งันี้ 

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

1 25205 18 2290 38 3 8.3 บรษัิท พรเีมยีร ์

ซสิเต็มเอ็นจเินยีริง่ 

จ ากดั  

ไมม่ ี

 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขายระหวา่ง 4.50 – 6.50 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดย

พจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา 

รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ 
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การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (PSE)  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง 

ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ่ทีด่นิ (ไร)่  38-3-8.3 ไร ่ 26-0-0 ไร ่ 43-0-0 ไร ่ 22-2-0 ไร ่ 12-2-0 ไร ่

ท าเลทีต่ัง้  123 หมูท่ี ่8  

ถ.กาญจนวนชิ 

(กม.ที ่1267-

1268) 

ถ.กาญจนวนชิ 

(กม.ที ่1267-

1268) 

ถ.กาญจนวนชิ 

(กม.ที ่1269-

1270) 

ถ.กาญจนวนชิ 

(กม.ที ่1273-

1274) 

ถ.กาญจนวนชิ 

(กม.ที ่1269-

1270) 

สภาพแวดลอ้ม  พกัอาศยัและอตุสาหกรรม 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า น ้าบาดาล

และโทรศพัท ์

ไฟฟ้า และ

โทรศพัท ์

ไฟฟ้า และ

โทรศพัท ์

ไฟฟ้า และ

โทรศพัท ์

ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดยาง 16 ม. ลาดยาง 16 ม. ลาดยาง 16 ม. ลาดยาง 16 ม. ลาดยาง 16 ม. 

รปูแปลง  ใกลเ้คยีง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

หนา้กวา้ง (เมตร)  132.00 120.00 170.00 100.00 42.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 -0.50 -0.50 -0.50 0.00 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ  อตุสาหกรรม พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยัและ

อตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรม 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   6,307,692 5,813,953 4,500,000 6,500,000 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 4,700,000 4,350,000 3,375,000 4,900,000 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  75,000 75,000 75,000 - 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  4,775,000 4,425,000 3,450,000 4,900,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ1/ ขอ้มลูที ่11/ ขอ้มลูที ่21/ ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ 

ท าเลทีต่ัง้ 25 8 8 8 7 7 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 25 8 8 8 7 7 

ความสะดวกในการเดนิทาง - 8 8 8 8 8 

ระบบสาธารณูปโภค - 7 7 7 7 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 25 7 8 7 8 9 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

25 7 8 7 8 9 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 750 800 750 750 800 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

Adjust Ratio   0.9375 1.000 1.000 0.9375 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  4,476,563 4,425,000 3,450,000 4,593,750 

WQS (%) 100% 20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 4,176,563 895,313 1,327,500 1,035,000 918,750 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 4,200,000     

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่79/140 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 เทา่กบั 4.20 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 162.84 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมูลคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มูล

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแกปั้จจัย

ตา่งๆ ตามคณุลักษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหม้ลูคา่หลังปรับแกส้ะทอ้นมูล

คา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบ-เทยีบกันไดม้ากขึน้ 

 อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่ 63-FSCR-GR-209) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(PSE) 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

คา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

(%) 

1 อาคาร 1 โรงงานพรอ้มส านักงาน 1 

ชัน้และชัน้ลอย 

- พืน้ทีส่ว่นส านักงาน 

- พืน้ทีส่ว่นโรงงานผลติ 

 

 

1,340.00 

3,700.00 

 

 

14,000 

9,000 

 

 

18.76 

33.30 

 

 

33 

33 

 

 

49.5% 

77.5% 

 

 

9.47 

7.49 

 รวมอาคาร 1 5,040.00 10,329 52.06   16.97 

2 อาคาร 2 โรงงานพรอ้มส านักงาน 1 

ชัน้และชัน้ลอย 

- พืน้ทีส่ว่นส านักงาน 

- พืน้ทีส่ว่นโรงงานผลติ 

 

 

381.80 

4,775.00 

 

 

12,000 

7,500 

 

 

4.58 

35.81 

 

 

4 

4 

 

 

8% 

8% 

 

 

4.21 

32.95 

 รวมอาคาร 1 5,156.80 7,833 40.39   37.16 

3 อาคาร 3 ส านักงาน 2 ชัน้ พรอ้ม

โกดังเก็บสนิคา้ 

- พืน้ทีส่ว่นส านักงาน 2 ชัน้ 

- พืน้ทีส่ว่นส านักงาน 1 ชัน้ 

(ภายในโครงงาน) 

- พืน้ทีส่ว่นโกดังเก็บสนิคา้ 

- พืน้ทีเ่ฉลยีง 

 

 

1,600.00 

800.00 

 

1,280.00 

70.00 

 

 

15,000 

14,000 

 

7,500 

5,000 

 

 

24.00 

11.20 

 

9.60 

0.35 

 

 

20 

20 

 

20 

20 

 

 

30% 

45% 

 

45% 

45% 

 

 

16.80 

6.16 

 

5.28 

0.19 

 รวมอาคาร 1 3,750.00 12,040 45.15   28.43 

4 อาคาร 4 โรงอาหารพรอ้มหอ้งพัก

พนักงาน 

1,035.00 5,867 6.07 20 30% 4.25 

5 อาคาร 5 โรงซอ่มบ ารงุและพน่ส ี 912.00 6,408 5.84 33 77.5% 1.31 

6 อาคาร 6 โรงพน่ส ี 432.00 4,200 1.81 - - 1.81 

7 สิง่ปลกูสรา้งอืน่       

 7.1 โรงจอดรถ 1 420.00 2,000 0.84 20 55% 0.38 

 7.2 โรงจอดรถ 2 600.00 2,000 1.20 20 55% 0.54 

 7.3 โรงจอดรถ 3 360.00 2,000 0.72 20 55% 0.32 

 7.4 โรงจอดรถ 4 450.00 2,000 0.90 20 55% 0.41 

 7.5 โรงจอดรถ 5 175.00 2,000 0.35 20 55% 0.16 

 7.6 โรงจอดรถ 6 231.00 2,000 0.46 20 55% 0.21 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่80/140 

 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(PSE) 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

คา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

(%) 

 7.7 ศาลาพักผอ่น (จ านวน 2 หลัง) 80.00 2,000 0.16 4 8% 0.15 

 7.8 สว่นโลง่หลังคาคลมุ (เชือ่มตอ่

ระหวา่งอาคาร) 

1,824.00 2,500 4.56 20 55% 2.05 

 7.9 ป้อมยาม 9.00 15,000 0.14 20 55% 0.06 

 7.10 ถังน ้ารปูทรงแชมเปญ 25 ลบ.ม. (เหมาจ่าย) 0.35 33 85% 0.05 

 7.11 ถนน และลาดคอนกรตี (เดมิ) 10,940.00 1,000 10.94 33 85% 1.64 

 7.12 ถนน และลาดคอนกรตี (ใหม)่ 5,600.00 1,000 5.60 - - 5.60 

 7.13 รัว้-ประตรูัว้ 1,533.60 1,500 2.30 33 85% 0.35 

 รวมสิง่ปลกูสรา้ง 22,222.60 1,283 28.52   11.91 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   179.85   101.85 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement 

Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่เสือ่มราคาตาม

สภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ ดงันัน้ 

ราคาประเมนิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของ PSE โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ 63-FSCR-GR-

209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กับ 101.85 ลา้นบาท  

 

1.2.1.2 ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง: โกดงัเก็บสนิคา้และบา้นพกัพนกังาน  

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารโกดงัเก็บสนิคา้ บา้นพักพนักงาน และสิง่ปลกูสรา้ง ตัง้อยู่ที ่133 

ถนนรักษ์พรุ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่63-

FSCR-GR-210) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิ เมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 2563 เพือ่

วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิตีน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) รายละเอยีด

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง พืน้ที ่3-1-38.2 ไร่ (3.3455 ไร่) 

สรุปรายละเอยีดทรัพยส์นิและการประเมนิไดด้งันี้ 

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

1 233002 25 24923 3 1 38.2 บรษัิท พรเีมยีร ์

ซสิเต็มเอ็นจเินยีริง่ 

จ ากดั  

ไมม่ ี

 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขายระหวา่ง 2.80 – 6.20 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดย



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่81/140 

 

พจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา 

รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ 

 

การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (PSE)  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิพรอ้ม 

สิง่ปลกูสรา้ง 

ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ่ทีด่นิ (ไร)่  3-1-38.2 ไร ่ 3-2-96.4 ไร ่ 7-3-0 ไร ่ 0-2-0 ไร ่ 4-3-0 ไร ่

ท าเลทีต่ัง้  133 ถ.รักษ์พร ุ

แยกจาก ถ.พรุ

คา้งคาว 

ถ.พรคุา้งคาว ซ.3 บางศาลา 

ถ.บา้นพรธุาน ี

ซ.1 ถนนรักษ์พร ู ถ.บา้นไร-่บา้น

ทุง่ขมิน้กลาง 

สภาพแวดลอ้ม  พาณชิยกรรม พกัอาศยั และ

อตุสาหกรรม 

พกัอาศยั และ

พาณชิยกรรม 

พกัอาศยั และอตุสาหกรรม 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และทอ่ระบายน ้า ไฟฟ้าและโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดยาง 10 ม. ลาดยาง 14 ม. ลาดยาง 16 ม. คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

6 ม. 

ลาดยาง 12 ม. 

รปูแปลง  ใกลเ้คยีงรปู

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีงรปู

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

รปูหลายเหลีย่ม ใกลเ้คยีงรปู

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ใกลเ้คยีงรปู

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

หนา้กวา้ง (เมตร)  43.00 150.00 165.00 20.00 50.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ  อตุสาหกรรม พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยั 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   6,200,000 - - 2,800,000 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 5,000,000 - - 2,400,000 

ราคาซือ้-ขาย (บาท/ไร)่   - 3,000,000 5,000,000 - 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  - - - - 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  5,000,000 3,000,000 5,000,000 2,400,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ1/ ขอ้มลูที ่11/ ขอ้มลูที ่21/ ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ 

ท าเลทีต่ัง้ 20 7 8 7 7 7 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 20 7 8 7 7 7 

ความสะดวกในการเดนิทาง 20 7 9 7 7 7 

ระบบสาธารณูปโภค - 7 7 7 7 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 20 7 9 6 10 7 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

20 7 9 7 10 7 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 700 860 680 820 700 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

Adjust Ratio   0.8140 1.0294 0.8537 1.000 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  4,069,767 3,088,235 4,268,293 2,400,000 

WQS (%) 100% 15.00% 30.00% 20.00% 35.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 3,230,594 610,465 926,471 853,659 840,000 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 3,200,000     



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่82/140 

 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 เทา่กบั 4.20 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 162.84 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมูลคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มูล

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแกปั้จจัย

ตา่งๆ ตามคณุลักษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหมู้ลคา่หลังปรับแกส้ะทอ้น 

มลูคา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกันไดม้ากขึน้ 

 อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่ 63-FSCR-GR-210) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(PSE) 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

คา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

(%) 

1 โกดังเก็บสนิคา้ 1 ชัน้พรอ้มชัน้ลอย 725.00 8,241 5.98 13 16% - 27.5% 4.56 

2 บา้นพักพนักงานชัน้เดยีว 9 หอ้งพัก 787.50 5,926 4.67 5 5% 4.43 

3 บา้นพักพนักงานชัน้เดยีว 9 หอ้งพัก 787.50 5,926 4.67 5 5% 4.43 

4 บา้นพักพนักงาน 5 หอ้งพัก 260.00 5,031 1.31 13 16% 1.10 

5 สิง่ปลกูสรา้งอืน่       

 5.1 หอ้งน ้า-สว้ม 1 27.00 5,000 0.14 5 10% 0.12 

 5.2 หอ้งน ้า-สว้ม 2 24.00 5,000 0.12 13 34% 0.08 

 5.3 ป้อมยาม 6.25 14,000 0.09 13 34% 0.06 

 5.4 ทีจ่อดรถยนต ์(พืน้ดนิบดอัด) 162.00 1,500 0.24 5 10% 0.22 

 5.5 ถนน และลาดคอนกรตี (เดมิ) 225.00 1,000 0.23 5 10% 0.20 

 5.6 ถนน และลาดคอนกรตี (ใหม)่ 1,268.00 1,000 1.27 - - 1.27 

 5.7 แท๊งคเ์ก็บน ้า (รปูทรงแชมเปญ) 1.00 (เหมาจ่าย) 0.15 13 34% 0.10 

 5.13 รัว้-ประตรูัว้ 654.00 1,500 0.98 13 34% 0.65 

 รวมสิง่ปลกูสรา้ง 2,367.25 1,356 3.21   2.69 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   19.83   17.22 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement 

Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่เสือ่มราคาตาม

สภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ ดงันัน้ 

ราคาประเมนิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของ PSE โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่ 63-FSCR-GR-

210 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กับ 17.22 ลา้นบาท  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่83/140 

 

 

1.2.1.3 เครือ่งจกัรและอุปกรณ ์ 

ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 (เลขที ่63-

FSCM-GR-211) โดยท าการส ารวจทรัพยส์นิวนัที ่29 กนัยายน 2563 เพือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของทรัพยส์นิและ

เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ ในการประเมนิมลูคา่ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุตามสภาพ (Cost 

Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ เนือ่งจากลักษณะของทรัพยส์นิมขีอ้มลูตลาดทีม่ลีักษณะ

คลา้ยคลงึกนั หรอืประเภทเดยีวกนัทีส่ามารถน ามาสนับสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพยีงพอในชว่งเวลาเดยีวกนัที่

จะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูคา่ตัวแทนของทรัพยส์นิได ้ 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

สรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคา

ทางการใชป้ระโยชน ์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่มราคาทางเศรษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic 

Obsolescence) โดยสรุปราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ PSE ไดด้งันี้ 

 รายการเครือ่งจกัรและอุปกรณ์  

(PSE) 

จ านวน 

(รายการ) 

จ านวนปี 

ทีใ่ชง้าน1/ 

(ปี) 

 

n 

อายุการใช้

งานทาง

กายภาพ2/ 

(ปี) 

N 

อายุการใช้

งานคงเหลอื 

(ปี) 

ตน้ทุน

ทดแทนใหม ่ 

(ลา้นบาท) 

Percentage of 

Condition3/ 

(%) 

มลูคา่ตลาด3/,4/ 

(ลา้นบาท) 

1 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ กลุม่ 131 110 0.25 - 26.67 5 - 20 0.50 – 14.75 36.75 10% - 98% 18.90 

2 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ กลุม่ 141 918 0 – 26.67 5 - 20 0.50 – 14.92 40.75 10% - 100% 12.62 

3 อปุกรณ์ส านักงาน กลุม่ 151 540 0.50 - 21.92 5 - 20 0.50 – 11.25 16.02 10% - 98% 3.94 

4 อปุกรณ์ส านักงาน กลุม่ 152 569 0.08 – 21.92 5 - 20 0.50 – 4.92 20.98 10% - 98% 2.99 

5 รถยก 38 0.17 – 24.08 5 - 12 0.50 – 9.83 10.27 10% - 98% 3.20 

6 รถแฮนลฟิท ์ 1 6.92 5 0.50 0.01 10% 0.00 

7 โปรแกรมตา่งๆ 105 0.5 – 10.83 5 - 10 0.50 – 5.17 25.88 10% - 90% 10.18 

8 โปรดแกรม Licenses 13 4.5 – 20.75 5 - 10 0.50 – 4.00 1.71 10% – 40% 0.20 

9 Asset under construction 3 - 20 20 4.07 100% 4.07 

 รวมมลูคา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์     156.45  56.11 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCM-GR-211 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ  

1/ อายตุามระยะเวลาทีใ่ชง้านของเครือ่งจักร (Chonoligical Age, n) คอื จ านวนปีของเครือ่งจักรหลงัถกูสรา้งขึน้มาหรอืถกูน ามาใชง้านจนถงึ

วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ 

2/ อายกุารใชง้านทางกายภาพ (Physical Life, N) คอื จ านวนปีทีป่ระมาณขึน้ของเครือ่งจักรใหมท่ีส่ามารถใชง้านไดก้อ่นจะหมดอายกุารใช ้

งาน โดย PSE มนีโยบายก าหนดอายกุารใชง้านทางกายภาพ (Physical Life) ของเครือ่งจักรสงูสดุเทา่กบั 20 ปี  

3/ ในการประเมนิมลูคา่เพือ่หามลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระอา้งองิสตูรการค านวณหามลูคา่ยตุธิรรมของ

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ตามสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย ดงันี ้ 

 สรปุสตูรการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งจักร ดงันี ้

มลูคา่ตลาดยตุธิรรม  = ตน้ทนุทดแทนใหม ่– คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด 

คา่เสือ่มราคารวมทัง้หมด = อายตุามระยะเวลาใชง้านของเครือ่งจักร /อายกุารใชง้านทางกายภาพ 

FMV = RCN x P x F x E 

P = (1-n/N) x C 

ก าหนดให ้ RCN = ตน้ทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) 

 P = คา่เสือ่มราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) 

 F = คา่เสือ่มราคาทางประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 

 E = คา่เสือ่มราคาจากปัจจัยภายนอกหรอืทางเศรษฐกจิ (Economic/External Obsolescence) 

 N = อายกุารใชง้านของเครือ่งจักร (ปี) (Physical Life) 

 n = อายกุารใชง้านทีผ่า่นมาของเครือ่งจักร (ปี) (Chronological Age) 

 C = สภาพของเครือ่งจักร (%) (Condition Factor) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่84/140 

 

4/ มลูคา่ตลาด (Fair Market Value) คอื ประมาณการในรปูจ านวนเงนิ ซึง่เครือ่งจักรสามารถเปลีย่นมอืกนัระหวา่งผูซ้ ือ้-ผูข้ายทีม่คีวามเต็มใจ 

ปราศจากแรงกดัดนัใหซ้ือ้หรอืขาย ณ วนัทีป่ระเมนิ โดยทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามรอบคอบ และมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเครือ่งจักร 

ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทีเ่ทา่เทยีมกนั มลูคา่นีร้วมคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้หมด เชน่ คา่ขนสง่ คา่ประกอบ 

และคา่ตดิตัง้ ฯลฯ เพือ่ใหเ้ครือ่งจกัรท างานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ มลูคา่ดงักลา่วจงึเป็นมลูคา่ของเครือ่งจักรซึง่มกีารใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยทัว่ไปแลว้จะเหมาะสมในกรณีทีท่ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายมจีดุมุง่หมายทีจ่ะคงเครือ่งจักรตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของ

การด าเนนิงาน มใิชม่ลูคา่ทีเ่กดิจากการแยกขายเครือ่งจักรออกเป็นสว่นหรอืเป็นชิน้ หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนข์อง

เครือ่งจักรไปจากการใชง้านเดมิ 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่เครือ่งจักรและอปุกรณ์ในครัง้นี ้คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement Cost 

Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงราคาประเมนิเพือ่สะทอ้นถงึ

สภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ รวมถงึการปรับปรุงอตัราการตดัคา่เสือ่มราคาของทรัพยส์นิจากการปิดซอ่มบ ารุงครัง้

ใหญ ่ดงันัน้ ราคาประเมนิเครือ่งจักรและอปุกรณ์ของ PSE โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่63-

FSCM-GR-211 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กับ 56.11ลา้นบาท  

สามารถสรุปเปรยีบเทยีบกับมลูคา่ตามบญัชสีนิทรัพยถ์าวรของ PSE ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (ระยะเวลา

ทีใ่กลเ้คยีงกับวนัประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ) ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE มลูคา่ตามบญัช ี

ณ 30 ก.ย. 2563 

(1) 

ราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

(2) 

ราคาประเมนิสงู (ต า่) 

กวา่มลูคา่ตามบญัช ี

(3) = (2)-(1) 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่ดร้ับการประเมนิ 

ทีด่นิและสว่นปรับปรงุทีด่นิ 138.65  173.54   34.89  

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 85.65  119.07   33.42  

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 18.43  31.52   13.09  

ยานพาหนะ 0.42  3.20   2.78  

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน 4.46  6.93   2.48  

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 1.11  4.07   2.96  

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีป่ระเมนิมลูคา่  248.72  338.34   89.62  

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 7.31 10.39 3.08 

สนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 0.17   

ยานพาหนะ 0.48    

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน 0.03   

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 0.62   

รวมสนิทรัพยถ์าวรทีไ่มไ่ดร้ับการประเมนิ 1.31   

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 257.34  92.70 

บวก: สนิทรพัย ์(หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

(Deferred Tax Assets or Liabilities) 

  (18.54)4/ 

รายการปรบัปรงุ: สว่นของผูถ้อืหุน้   74.16 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-209 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-210 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

3/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCM-GR-211 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 

4/ ประมาณการสนิทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (Deferred Tax Assets (Liabilities)) ในอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่ง

ราคาประเมนิและมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่85/140 

 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงสว่นของผูถ้อืหุน้ของ PSE เพิม่ขึน้จากสว่นตา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ – สทุธ ิจ านวน 74.16 ลา้นบาท 

 

สรุปการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชขีอง PSE 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE

โดยวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

PSE (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 556.98 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 74.161/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ - สทุธหิลงัปรบัปรงุ  631.14 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (หุน้) 500,0002/ 

มลูคา่ตามบญัชหีลงัปรบัปรงุตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  1,262.29 

หมายเหต:ุ 1/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 1.2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 2/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดมู้ลคา่หุน้ของ PSE เทา่กับ 1,262.29 บาทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่

กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 631.14 ลา้นบาท 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่86/140 

 

1.3 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE โดยน ามลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (Book Value 

per Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ PSE ที่

ผูส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2563 

โดยมลูคา่ตามบญัชเีทา่กบั 1,113.97 บาทตอ่หุน้ คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบรษัิทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยี (Bursa 

Malaysia: MYX) ทีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักรของโรงงานอตุสาหกรรม เชน่เดยีวกนั

กบั PSE จ านวน 6 บรษัิท โดยเป็นขอ้มลูยอ้นหลงัในชว่งเวลาตา่งๆ จนถงึวนัที ่22 ตลุาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

รายชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย*์  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. HLT Global Bhd. HLT MY1/ เป็นบรษัิทโฮลดิง้ในกลุม่ HLT Global Group โดย HLT Global Bhd มบีรษัิท

ยอ่ยหนีง่บรษัิท ไดแ้ก ่HL Advance Technologies (M) Sdn Bhd. 

ธรุกจิหลักของกลุม่บรษัิท คอื การออกแบบ การผลติ ตดิตัง้ ทดสอบและการ

ด าเนนิการผลติของสายการผลติถงุมอืยาง นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทใหบ้รกิารใน

งานเพิม่ประสทิธภิาพและปรับปรงุสายการผลติถงุมอืยาง รวมถงึธรุกจิการซือ้

ขายชิน้สว่นและสว่นประกอบของเครือ่งจักร 

ลกูคา้ของกลุม่บรษัิทอยูใ่นประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ไทย จนี และอนิเดยี 

ท าธรุกจิเกีย่วกบัการผลติถงุมอืยางธรรมชาตแิละถงุมอืยางสงัเคราะห ์ซึง่ใชใ้น

อตุสาหกรรมทางการแพทย ์อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

2. AT Systematization Bhd. ATSY MY1/ ธุรกจิของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย งานผลติชิน้ส่วนทางอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม  งานออกแบบและผลิตเครื่องจักรและระบบออโตเมชั่นทาง

อตุสาหกรรม งานออกแบบทางวศิวกรรม งานผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับ

อตุสาหกรรมถงุมอืและผลติภัณฑเ์กีย่วกบัยางอืน่ๆ อตุสาหกรรมน ้ามนัและกา๊ซ

ธรรมชาต ิวทิยาศาสตรช์วีภาพ อเิล็กทรอนกิส ์การบนิ และอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

3. บรษัิท เอเชยี พรซีชิัน่ จ ากดั (มหาชน) APCS2/  บรษัิทเป็นกลุม่กจิการดา้นวศิวกรรม โดยม ีEPC เป็นธรุกจิหลัก เชีย่วชาญใน

การบริหารโครงการก่อสรา้งพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภค

ประเภทต่างๆ แบบครบวงจร รวมถงึใหบ้รกิารดา้นด าเนินการและการบ ารุง-

รักษา (O&M) และบรษัิทด าเนนิธรุกจิอืน่ประกอบดว้ย ธรุกจิผลติชิน้สว่นโลหะ

ความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) และธุรกจิระบบสาธารณูปโภค 

(Utilities) 

4. บรษัิท ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) TTCL2/ ใหบ้รกิารดา้นการออกแบบวศิวกรรม การจัดหาเครือ่งจักรและอปุกรณ์ และการ

กอ่สรา้งโรงงานแบบครบวงจร ใหแ้ก ่ ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมพลงังาน 

ปิโตรเคม ีและเคมภีัณฑ ์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

5. บรษัิท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

CAZ3/ บรษัิทประกอบธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งใหล้กูคา้ในอตุสาหกรรมน ้ามนั กา๊ซ และ 

ปิโตรเคม ี แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ (1) บรกิารรับเหมากอ่สรา้งแบบครบ

วงจร (2) บรกิารรับเหมากอ่สรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ (3) บรกิารงานดา้น

วศิวกรรมโยธาและอาคาร (4) บรกิารผลติ ประกอบ และบรกิารอืน่ 

6. บรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) PK2/ ลกัษณะการด าเนนิธรุกจิหลกั คอื เป็นบรษัิทวศิวกรรมสรา้งเครือ่งจักรท าความ

เย็น และเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการแปรรปูและการผลติอาหารประเภทตา่งๆ เชน่ 

เครือ่งท าน ้าแข็งหลอด หอ้งเย็น สรา้งเครือ่งจักรและโรงงานส าหรับผลติภัณฑ์

ตา่งๆ ทีเ่ป็นของเหลว ไดแ้ก ่ผลติภัณฑน์มพาสเจอรไ์รซ ์นมยเูอชท ีเครือ่งดืม่

ชกู าลงั เบยีร ์น ้าผลไม ้น ้าดืม่บรรจขุวด รวมถงึโรงงานยา และเคมภีัณฑ ์โดย

บรษัิทฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยการใหบ้รกิารอยา่ง

ครบวงจร ครอบคลมุตัง้แตก่ารใหค้ าปรกึษา งานออกแบบ งานวศิวกรรม จนถงึ

งานสรา้ง และตดิตัง้ และยังมผีลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ดสทิธบิตัรแลว้เป็นจ านวนมาก 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยี (Bursa Malaysia: MYX) 
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 2/ บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

 3/ บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิ 

บรษิทั มลูคา่ตลาด 

ณ วนัที ่22 ตลุาคม

2563 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่30 มถินุายน 

2563 

รายไดร้วม  

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมาสลา่สดุ 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมาสลา่สดุ 

1. HLT MY 926.71 ลา้นรงิกติ 131.47 ลา้นรงิกติ  149.07 ลา้นรงิกติ 8.83 ลา้นรงิกติ 

2. ATSY MY 192.66 ลา้นรงิกติ 72.45 ลา้นรงิกติ1/ 19.77 ลา้นรงิกติ (15.35) ลา้นรงิกติ 

3. APCS  3,286.80 ลา้นบาท 2,902.02 ลา้นบาท 2,344.93 ลา้นบาท 29.30 ลา้นบาท 

4. TTCL  2,402.40 ลา้นบาท 13,707.17 ลา้นบาท 9,047.64 ลา้นบาท (712.49) ลา้นบาท 

5. CAZ 422.80 ลา้นบาท 1,596.27 ลา้นบาท 2,342.17 ลา้นบาท 67.69 ลา้นบาท 

6. PK 646.79 ลา้นบาท 486.00 ลา้นบาท 267.43 ลา้นบาท 7.18 ลา้นบาท 

PSE n.a. 710.79 ลา้นบาท  1,621.25 ลา้นบาท 17.85 ลา้นบาท 

ทีม่า: SETSMART, Bloomberg และงบการเงนิของแตล่ะบรษัิททีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซต ์

หมายเหต:ุ 1/ ขอ้มลูทางการเงนิสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 จากรายงานประจ าปี 2563  

 

 สรุปการประเมนิราคาหุน้สามัญของ PSE ไดด้งันี ้ 

PSE คา่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. HLT MY 15.08  14.47  13.89  14.49  11.87  10.31  7.54  4.71  

2. ATSY MY 1.55  1.42  1.46  1.62  1.59  1.39  1.03  0.73  

3. APCS 2.13  2.16  2.21  2.28  2.16  2.03  1.86  1.79  

4. TTCL 0.95  0.96  0.97  0.86  0.85  0.84  0.80  1.13  

5. CAZ 0.83  0.84  0.84  0.86  0.87  0.88  0.94  1.16  

6. PK 0.52  0.53  0.49  0.51  0.52  0.49  0.43  0.52  

คา่มธัยฐานของ 6 บรษิทั 1.25  1.19  1.21  1.24  1.23  1.13  0.99  1.15  

มลูคา่หุน้ของ PSE (บาท/หุน้) 1,390.87  1,326.38  1,353.28  1,383.86  1,367.97  1,263.44  1,097.35  1,276.72  

มลูคา่กจิการ PSE (ลา้นบาท) 695.44 663.19 676.64 691.93 683.99 631.72 548.68 638.36 

ทีม่า: SETSMART และ Bloomberg 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ PSE เทา่กบั 1,097.35 – 1,390.87 บาทตอ่หุน้ 

หรอืมลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 548.68 – 695.44 ลา้นบาท 
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1.4 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ของ 

PSE (Earnings per Share) 12 เดอืนยอ้นหลงั สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ PSE ที่

ผูส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่

เทา่กับ 15.70 บาทตอ่หุน้ คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยี (Bursa Malaysia: MYX) ทีด่ าเนนิ

ธรุกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักรของโรงงานอตุสาหกรรม เชน่เดยีวกนักบั PSE จ านวน 6 บรษัิท 

โดยเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในชว่งเวลาตา่งๆ จนถงึวนัที ่22 ตลุาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

PSE คา่ P/E Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทา่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. HLT MY 114.56  109.94  105.53  110.05  90.94  81.23  61.01  32.70  

2. ATSY MY n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. APCS 98.04  99.43  101.81  87.62  68.41  56.02  41.01  26.28  

4. TTCL n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5. CAZ 6.03  6.08  6.12  6.18  6.09  6.06  6.29  8.18  

6. PK n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

คา่มธัยฐาน 3 บรษิทั 98.04  99.43  101.81  87.62  68.41  56.02  41.01  26.28  

มลูคา่หุน้ของ PSE (บาท/หุน้) 1,539.20  1,561.12  1,598.37  1,375.67  1,074.05  879.52  643.86  412.58  

มลูคา่กจิการ PSE (ลา้นบาท) 769.60 780.56 799.19 687.83 537.03 439.76 321.93 206.29 

ทีม่า: SETSMART และ Bloomberg 

หมายเหต:ุ 1/ ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจาก ATSY, TTCL และ PK มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานงวดลา่สดุ  

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ PSE เทา่กับ 412.58 – 1,598.37 บาทตอ่หุน้ หรอื

มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 206.29 – 799.19 ลา้นบาท 
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1.5 วธิมีูลคา่ปจัจบุนักระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ PSE ในอนาคต โดยการค านวณหา

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธดิว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

ค านวณหาอตัราตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือ่ใชเ้ป็น

อตัราสว่นลดและค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ PSE ในระยะเวลา 8.25 ปี

ขา้งหนา้ (ไตรมาสที ่4 ปี 2563 – 2571) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานวา่ธรุกจิของ PSE จะยังคงด าเนนิตอ่ไปอย่างตอ่เนือ่ง 

(Going Concern Basis) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและ

สถานการณ์ในปัจจบุนั 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ PSE โดยอา้งองิขอ้มลู และสมมตฐิานที่

ไดรั้บจาก PSE และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่

ยตุธิรรมของหุน้สามัญของ PSE ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้หากภาวะเศรษฐกจิ และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

การด าเนนิงานของ PSE รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ PSE มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญัจากสมมตฐิานที่

ก าหนด มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี้ 

 PSE ประกอบธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบวงจร ในการออกแบบ สรา้ง ผลติและ

ตดิตัง้เครือ่งจักร ใหก้ับโรงงานในกลุม่ STA เนือ่งจากเทคโนโลยกีารผลติและเครือ่งจักรเป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก

ในการสรา้งมาตรฐานสนิคา้ทีม่คีณุภาพใหแ้กก่ลุม่ STA 

 PSE มคีวามช านาญในการออกแบบ ผลติ และตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับสายการผลติถงุมอืยางทางการแพทยแ์ละ

อตุสาหกรรมอืน่ๆ ตลอดจนเครือ่งจักรผลติยางธรรมชาต ิ 

 PSE รับจา้งเหมาบริการผลติและติดตัง้เครื่องจักรในการผลติถุงมือยางพรอ้มระบบอุปกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 

(Turnkey) ใหแ้ก่ทัง้ 3 โรงงานผลติในปัจจุบันของบรษัิทฯ (รวม 145 สายการผลติ ก าลังการผลติตดิตัง้รวม 

32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี) รวมทัง้อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขา

สรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 ( 18 สายการผลติ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี เริม่กอ่สรา้งในปี 2563) 

 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ปี 2560 – 2562 เทา่กบั 1,081.21 ลา้นบาท 1,427.92 ลา้นบาท และ 

2,291.57 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.07 และรอ้ยละ 60.48 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้สว่น

ใหญจ่ากงานโครงการขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของ STGT  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ชว่งไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 เทา่กบั 642.73 ลา้นบาท ลดลง 1,171.81 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 64.58 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ เนือ่งจากการทยอยสง่มอบงานตดิตัง้เครือ่งจักรและ

อปุกรณ์โรงงานถงุมอืยาง 2 โครงการและการปรับปรุงโรงงานถงุมอืยาง 1 โครงการของ STGT ในชว่งปี 2562 และ

ในชว่งไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 เป็นการสง่มอบงานสว่นทีเ่หลอืของโครงการ 3 โครงการดงักลา่ว  

นอกจากนี ้ PSE อยูร่ะหวา่งด าเนนิการโครงการขยายก าลงัการผลติถงุมอืยาง 2 โครงการ (สาขาสรุาษฎร์

ธาน ี2 และ 3) ซึง่คาดวา่จะเริม่ทยอยรับรูร้ายไดแ้ละสง่มอบงานในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2563 และปี 2564  

 สรุปประมาณการรายไดจ้ากการขายและบรกิารของ PSE ไดด้ังนี ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: รายได ้ 2561A 2562A 9M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

รายไดผ้ลติและตดิตัง้ – 

งานโครงการ 

806.78  1,758.41  171.69  314.57  1,944.90  3,303.05  3,356.48  3,311.09  3,338.26  3,152.33  688.80  688.80  

รายไดผ้ลติและตดิตัง้  349.95  248.40  230.36  302.38  251.81  256.57  261.42  266.36  271.40  276.53  281.75  287.08  

รายไดซ้อ่มบ ารงุและ

ท าความสะอาด 

 95.03   108.86   98.92  129.01  127.57  171.60  213.09  253.22  294.07  338.46  367.55  382.40  

รายได ้Calibration 13.72  12.08  10.44  13.74  14.00  14.27  14.54  14.81  15.09  15.38  15.67  15.97  

รายไดข้ายสนิคา้และ

วตัถดุบิ 

162.38  163.83  131.33  153.58  87.25  88.90  90.58  92.29  94.04  95.82  97.63  99.47  

รายไดค้า่เชา่ 0.05 - - - - - - - - - - - 

รวมรายไดข้ายและ

บรกิาร 

1,427.92  2,291.57  642.73  913.30 2,425.54 3,834.40 3,936.12 3,937.78 4,012.86 3,878.51 1,451.40 1,473.71 

อัตราการเพิม่ขึน้ของ

รายได ้(รอ้ยละ) 

32.07% 60.48% -64.58% -60.15% 165.58% 58.08% 2.65% 0.04% 1.91% -3.35% -62.58% 1.54% 

 

(ก) รายไดผ้ลติและตดิต ัง้ 

รายไดผ้ลติและตดิตัง้ ประกอบดว้ย (1) รายไดง้านโครงการ ซึง่จะเป็นลกัษณะงานจา้งเหมา (EPC) ตัง้แต่

การออกแบบ จัดหา การสรา้ง ผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ (2) รายไดง้านผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่

ทดแทนของเดมิ และงานปรับปรุงเครือ่งจักร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และ (3) งาน R&D และ Automation  

รายไดผ้ลติและตดิตัง้ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 – 3 ปี 2563 มจี านวน 757.52 ลา้นบาท 

1,156.73 ลา้นบาท 2,006.81 ลา้นบาท และ 402.05 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70.06 รอ้ยละ 

81.01 รอ้ยละ 87.57 และรอ้ยละ 62.55 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามล าดับ โดยสดัสว่นรายไดผ้ลติและ

ตดิตัง้ทีล่ดลงในชว่งไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 จากการรับรูร้ายไดง้านโครงการลดลง 

 รายไดง้านโครงการ 

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิะพจิารณารายไดง้านโครงการของ 

PSE ตามแผนงานขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ ในชว่งปี 2563 – 2571 (ทัง้นี้ แผนขยายก าลงัการผลติ

ถงุมอืยางในปัจจบุนัของบรษัิทฯ จะสงูกวา่ประมาณการการขยายก าลงัการผลติในปี 2563 – 2571 ทีแ่สดงไวใ้น

หนังสอืชีช้วน IPO ของบรษัิทฯ เมือ่เดอืนมถินุายน 2563) 

 

 

ทีม่า: แผนขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่91/140 

 

โดยบรษัิทฯ มแีผนขยายก าลงัการผลติในชว่งปี 2563 – 2571 รวม 12 โครงการ จ านวน 218 สายการผลติ 

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 78,750 ลา้นชิน้ตอ่ปี บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเร่งการขยายก าลงัการผลติเพือ่รองรับความ

ตอ้งการใชถ้งุมอืยางทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากกวา่การเตบิโตปกตขิองอตุสาหกรรม (โปรดดรูายละเอยีดใน สว่นที ่ 3 

รายการที ่2 หัวขอ้ 2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรมถงุมอืยาง) 

ดงันัน้ ในชว่งปี 2563 – 2571 PSE จะมรีายไดจ้ากงานโครงการ จ านวน 12 โครงการ ประกอบดว้ย 

(1) โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 จ านวน 18 สายการผลติ 

ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี มลูคา่โครงการรวม 567.88 ลา้นบาท ตามมลูคา่สญัญา 

อยา่งไรก็ตาม รายไดเ้ฉลีย่ของ PSE ตอ่ก าลงัการผลติตดิตัง้ 1 ลา้นชิน้ส าหรับโครงการสรุาษฎรธ์าน ี2 และ 

3 จะต า่กวา่โครงการในอนาคต 10 โครงการในตารางดา้นลา่ง เนือ่งจากในชว่งครึง่แรกของปี 2563  

บรษัิทฯ มกีารด าเนนิโครงการบางสว่นเอง  

(2) โครงการทีจ่ะด าเนนิการในปี 2564 – 2571 จ านวน 10 โครงการ รวม 200 สายการผลติ ก าลงัการผลติ

ตดิตัง้รวม 72,581 ลา้นชิน้ตอ่ปี มลูคา่โครงการรวม 19,330.17 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 

0.27 ลา้นบาทตอ่ก าลงัการผลติตดิตัง้ 1 ลา้นชิน้ ซึง่ประมาณการจาก Specifications ของเครือ่งจักรตาม

แผนขยายงานของ STGT รว่มกนักับการออกแบบของ PSE อยา่งไรก็ตาม ประมาณการรายไดเ้ฉลีย่ของ 

PSE ตอ่ก าลงัการผลติตดิตัง้ 1 ลา้นชิน้ส าหรับโครงการใหม ่10 โครงการใหมน่ี ้สงูกวา่โครงการโรงงานถงุ

มอืยางในอดตีของ STGT ในชว่งปี 2558 – 2562 (จ านวน 5 โครงการ ซึง่มคีา่เฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 0.26 

ลา้นบาทตอ่ก าลงัการผลติตดิตัง้ 1 ลา้นชิน้) เนือ่งจากขอบขา่ยงานจา้งเหมาที ่ PSE รับผดิชอบ 

Specifications ของเครือ่งจักร ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี และการใชร้ะบบอตัโนมัตเิพิม่มากขึน้  

เป็นตน้  

ประมาณการจ านวนสายการผลติของบรษัิทฯ ทีจ่ะเพิม่ขึน้ในชว่งปี 2564 – 2571 สรุปไดด้งันี ้

STGT 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F รวม 

จ านวนสายการผลติใหม ่ 33 37 34 35 34 31 7 7 218 

ก าลงัการผลติตดิตัง้

เพิม่ขึน้ (ลา้นชิน้ตอ่ปี) 

11,612 13,427 12,338 12,701 12,338 11,249 2,540 2,540 78,745 

 

 รายไดง้านผลติและตดิตัง้เครือ่งจักร 

ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 PSE มรีายไดผ้ลติและตดิตัง้ (ไมร่วมงานโครงการ) จ านวน 

340.41 ลา้นบาท 349.95 ลา้นบาท 248.40 ลา้นบาท และ 230.36 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงตาม

แผนงานปรับปรุงเครือ่งจักรในการผลติของบรษัิทในกลุม่ STA และ STGT 

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดผ้ลติและ

ตดิตัง้ (ไมร่วมงานโครงการ) ในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2563 เทา่กับ 72.02 ลา้นบาท ตามประมาณการทางการเงนิของ 

PSE ซึง่พจิารณาจากงานทีก่ าลงัด าเนนิการอยู่และประมาณการงานเพิม่เตมิในชว่งปลายปี 2563  

ส าหรับปี 2564 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณารายไดผ้ลติและตดิตัง้ (ไมร่วมงานโครงการ) ทีป่ระมาณ 

20.50 ลา้นบาทตอ่เดอืน ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่รายไดผ้ลติและตดิตัง้ในชว่งปี 2562 และปี 2563 และตัง้แตปี่ 2565 – 

2571 ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 

20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563)  

นอกจากนี ้ตัง้แตปี่ 2564 – 2571 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานไมม่รีายไดใ้นสว่นงาน R&D และ

งาน Automation ตามประมาณการของ PSE เนือ่งจากจะไปเนน้ในสว่นงานโครงการมากกวา่ 
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(ข) รายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจกัร  

ในปี 2560 – 2562 PSE มรีายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักร จ านวน 140.81 ลา้นบาท 95.03 

ลา้นบาท และ 108.86 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลงรอ้ยละ 32.51 ในปี 2561 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.55 ในปี 2562  

ไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 รายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักร จ านวน 98.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 21.01 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญเ่กดิจากสายการผลติถงุมอืยางทีเ่พิม่ขึน้

ของบรษัิทฯ  

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดซ้อ่มบ ารุง

และท าความสะอาดเครือ่งจักร แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่ 

 รายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักร ในสว่นของโครงการทีม่อียู่ปัจจุบนัของบรษัิทฯ และ STA 

โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักรในชว่งไตร

มาสที ่ 4 ปี 2563 เทา่กับ 10.03 ลา้นบาทตอ่เดอืน ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ของรายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความ

สะอาดเครือ่งจักร ในชว่งปี 2562 – 9M2563 ซึง่น่าทีจ่ะสะทอ้นจ านวนสายการผลติในปัจจุบนัของบรษัิทฯ 

ซึง่มกีารขยายก าลงัการผลติคอ่นขา้งมากในชว่งปี 2561 - 2562 และตัง้แตปี่ 2564 – 2571 ทีป่รกึษาทาง

การเงนิอสิระใหส้มมตฐิานรายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักรตอ่เดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่

ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 

10M2563)  

 รายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักร ในสว่นของโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ 

จ านวน 12 โครงการทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี ้ โดยมสีมมตฐิานรายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักร

ตอ่สายการผลติ ประมาณ 0.11 ลา้นบาท/ปี อย่างไรก็ตาม PSE ประมาณการรายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความ

สะอาดเครือ่งจักรส าหรับโครงการใหมท่ีร่อ้ยละ 85 ของประมาณการรายไดซ้อ่มบ ารุงและท าความสะอาด

เครือ่งจักร ในกรณีทีท่ าการซอ่มบ ารุงและท าความสะอาดเครือ่งจักรทัง้หมดทกุปี เนือ่งจาก PSE ให ้

สมมตฐิานการเปลีย่นแผนการซอ่มบ ารุงและท าความสะอาดของบรษัิทฯ 
 

(ค) รายไดบ้รกิารสอบเทยีบเครือ่งมอื (Calibration) 

ในปี 2560 – 2562 PSE มรีายไดบ้รกิารสอบเทยีบเครือ่งมอื (Calibration) จ านวน 14.92 ลา้นบาท 13.72 

ลา้นบาท และ 12.08 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 8.01 และรอ้ยละ 11.99 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดับ  

ไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 รายไดบ้รกิาร Calibration จ านวน 10.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.99 จากชว่ง

เดยีวกนัของปีกอ่นหนา้  

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดบ้รกิาร 

Calibration ในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2563 เทา่กับ 1.10 ลา้นบาทตอ่เดอืน ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่รายไดบ้รกิาร Calibration 

ตอ่เดอืนในชว่งปี 2561 – 2562 และ 9M2563 ซึง่อยูใ่นชว่ง 1.01 – 1.16 ลา้นบาทตอ่เดอืน 

ตัง้แตปี่ 2564 – 2571 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานรายไดบ้รกิาร Calibration ตอ่เดอืน เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 

และ 10M2563) 
 

(ง) รายไดข้ายสนิคา้และวตัถดุบิ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และวัตถดุบิ เชน่ การขายโครงสรา้งเหล็ก โครงสรา้งสแตนเลส ขาย/เปลีย่นโซ ่

และ Holder Set เป็นตน้ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นการขายใหก้ับโครงงานภายในกลุม่ STA และ STGT  
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ในปี 2560 – 2562 PSE มรีายไดข้ายสนิคา้จ านวน 161.36 ลา้นบาท 162.38 ลา้นบาท และ 163.83 ลา้น

บาท ตามล าดับ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.63 และรอ้ยละ 0.89 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดับ  

ไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 รายไดข้ายสนิคา้เทา่กับ 131.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.04 จากชว่งเดยีวกนั

ของปีกอ่นหนา้ โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญจ่ากงานเปลีย่นโซแ่ละ Holder Set ของสายการผลติถงุมอืยางที่

เพิม่ขึน้ของบรษัิทฯ ซึง่เป็นสายการผลติรุ่นใหม่ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดข้ายสนิคา้

ในชว่งไตรมาสที ่ 4 ปี 2563 เทา่กับ 22.26 ลา้นบาท ตามประมาณการของ PSE ซึง่พจิารณาจากงานทีก่ าลงั

ด าเนนิการอยูแ่ละประมาณการแผนการสง่มอบชว่งปลายปี รวมถงึแผนธรุกจิของ PSE ยกเลกิงานขายชิน้สว่น 

(Parts) และวตัถดุบิมาตรฐาน ใหบ้รษัิทฯ ไปบรหิารจัดการเอง 

 นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดข้ายสนิคา้ในปี 2564 เทา่กบั 87.25 ลา้นบาท 

โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่รายไดข้ายสนิคา้เฉลีย่ตอ่เดอืนในชว่งปี 2562 – 9M2563 (ไมร่วมรายไดข้ายวถัตดุบิใน

สว่นงานทีย่กเลกิ) เทา่กับ 4.84 ลา้นบาทตอ่เดอืน และรายไดจ้ากงานเปลีย่นโซแ่ละ Holder Set ซึง่เป็นการ

ออกแบบของ PSE ทีป่ระมาณ 29 ลา้นบาท (สมมตฐิานวา่ มกีารเปลีย่นโซแ่ละ Holder Set จ านวน 4 สายการผลติ

ทกุปี) 

ส าหรับปี 2565 – 2571 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดข้ายสนิคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่

ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

 

 รายไดอ้ืน่ 

 รายไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย รายไดข้ายเศษวัสด ุรายไดข้ายทรัพยส์นิ รายไดค้า่เชา่พืน้ที ่และรายไดอ้ืน่ๆ โดย

รายไดอ้ืน่ๆ ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 เทา่กับ 5.60 ลา้นบาท 3.23 ลา้นบาท 8.77 ลา้นบาท 

และ 3.89 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.52 รอ้ยละ 0.23 รอ้ยละ 0.38 และรอ้ยละ 0.61 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

ตามล าดบั ทัง้นี ้รายไดอ้ืน่ในปี 2562 สงูกวา่ปี 2561 และปี 2563 เนือ่งจาก PSE รับรูร้ายไดค้า่เชา่พืน้ทีส่ าหรับงาน 

IT แตปั่จจบุนัไมม่รีายไดใ้นสว่นนีแ้ลว้  

 ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดอ้ืน่ 

เทา่กับรอ้ยละ 0.38 ของรายไดข้ายและบรกิาร ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราสว่นรายไดอ้ืน่ตอ่รายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร ในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 (ไมร่วมรายไดค้า่เชา่พืน้ที ่IT ในปี 2562 ซึง่เป็นรายได ้

ทีเ่กดิขึน้ในปีเดยีว)  

 

 ตน้ทนุขายและบรกิาร (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย) 

 ตน้ทนุขายและบรกิาร ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุบิ คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่สาธารณูปโภค คา่เชา่ คา่

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา และคา่ใชจ้่ายด าเนนิงานอืน่ๆ เป็นตน้  

 ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่ 1 - 3 ปี 2563 ตน้ทนุขายและบรกิาร (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตดั

จ าหน่าย) เทา่กับ 929.73 ลา้นบาท 1,288.42 ลา้นบาท 2,167.83 ลา้นบาท และ 572.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 85.99 รอ้ยละ 90.23 รอ้ยละ 94.60 และรอ้ยละ 89.05 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามล าดับ โดยเพิม่ขึน้

ในชว่งปี 2562 สว่นใหญจ่ากตน้ทนุงานโครงการหาดใหญ่ โรงงานที ่4 ซึง่ PSE ไม่ไดป้รับราคาขึน้ตามรายละเอยีด

โครงการทีเ่ปลีย่นแปลง โดยฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้เห็นวา่โครงการหาดใหญ ่โรงงานที ่4 เป็นโครงการใหญ ่ถงึแม ้

อตัราก าไรจะลดลงจะก าไรโดยรวมยังอยูใ่นเกณฑท์ีรั่บได ้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่94/140 

 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาจากขอ้มลูในอดตีของ 

PSE โดยสมมตฐิานทีส่ าคัญสรุปไดด้งันี้ 

- ตน้ทนุงานผลติและตดิตัง้ ส าหรับงานโครงการใหส้มมตฐิานเทา่กับรอ้ยละ 93.80 ของรายไดโ้ครงการ ซึง่

เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราตน้ทนุโครงการตอ่รายไดโ้ครงการในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 

- ตน้ทนุงานผลติและตดิตัง้ ส าหรับงานอืน่ๆ เทา่กับรอ้ยละ 91.10 ของรายไดง้านผลติและตดิตัง้อืน่ๆ ซึง่เทา่กับ

คา่เฉลีย่อัตราตน้ทนุงานผลติและตดิตัง้ตอ่รายไดผ้ลติและตดิตัง้ในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 

2563 

- ตน้ทนุงานซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความสะอาดเครือ่งจักร ส าหรับโครงการเดมิ เทา่กับรอ้ยละ 90.14 ของ

รายไดซ้อ่มบ ารุง และรอ้ยละ 80.22 ของรายไดท้ าความสะอาด ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นตน้ทนุซอ่มบ ารุงตอ่รายได ้

ซอ่มบ ารุง และอตัราสว่นตน้ทนุท าความสะอาดตอ่รายไดท้ าความสะอาด ในชว่งไตรมาสที ่1 – 3 ของปี 2563 

เนือ่งจากตน้ทนุงานซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความสะอาดมแีนวโนม้ลดลงจาก Enomomy of Scale จาก

สายการผลติทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทฯ ในชว่ง 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา 

- ตน้ทนุงานซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความสะอาดเครือ่งจักรส าหรับโครงการใหม ่ ตามแผนขยายก าลงัการ

ผลติของบรษัิทฯ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ตน้ทนุงานซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความ

สะอาดเครือ่งจักร เทา่กับรอ้ยละ 82.14 ของรายไดง้านซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความสะอาด ซึง่เทา่กับ

อตัราสว่นตน้ทนุงานซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความสะอาดตอ่รายไดง้านซอ่มบ ารุงและตน้ทนุงานท าความ

สะอาดในชว่งไตรมาสที ่1 – 3 ของปี 2563  

- ตน้ทนุงาน Calibration เทา่กับรอ้ยละ 75.48 ของรายไดบ้รกิาร Calibration ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นตน้ทนุ

งาน Calibration ตอ่รายไดบ้รกิาร Calibration ในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563  

- ตน้ทนุขายสนิคา้และวัตถดุบิ เทา่กบัรอ้ยละ 89.64 ของรายไดข้ายสนิคา้ ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นตน้ทนุขาย

สนิคา้และวตัถดุบิตอ่รายไดข้ายสนิคา้และวตัถดุบิ ในชว่งปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563  

 

 สรุปประมาณการตน้ทนุขายและบรกิารของ PSE ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: ตน้ทนุขาย

และบรกิาร 

2561A 2562A 9M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ตน้ทนุผลติและตดิตัง้ – 

งานโครงการ 

733.35  1,707.69  164.07  298.10  1,824.32  3,098.26  3,148.38  3,105.80  3,131.29  2,956.88  646.09  646.09  

ตน้ทนุผลติและตดิตัง้  331.82  220.41  209.24  273.24  229.40  233.74  238.16  242.66  247.24  251.92  256.68  261.53  

ตน้ทนุซอ่มบ ารงุและ

ท าความสะอาด 

78.39  94.45  81.25  106.01  104.91  141.09  175.17  208.13  241.69  278.16  302.05  314.25  

ตน้ทุนงาน Calibration 9.68  9.87  7.75  10.24  10.57  10.77  10.97  11.18  11.39  11.61  11.83  12.05  

ตน้ทนุขายสนิคา้และ

วตัถดุบิ 

135.17  135.40  110.05  130.00  78.21  79.69  81.20  82.73  84.30  85.89  87.51  89.17  

ตน้ทุนขายและ

บรกิาร (ไมร่วมคา่

เสือ่มราคา) 

1,288.42  2,167.83  572.37  817.58  2,247.42  3,563.55  3,653.88  3,650.51  3,715.91  3,584.46  1,304.17  1,323.10  

คา่เสือ่มราคาและตัด

จ าหน่าย 

19.79  19.78  13.76  18.34  21.17  16.94  14.27  10.71  9.06  8.01  7.21  7.31  

รวมตน้ทุนขายและ

บรกิาร – สุทธ ิ

1,308.21  2,187.61  586.13  835.93  2,268.59  3,580.49  3,668.15  3,661.21  3,724.97  3,592.47  1,311.38  1,330.40  

อัตราก าไรขัน้ตน้  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

9.77% 5.40% 10.95% 10.48% 7.34% 7.06% 7.17% 7.30% 7.40% 7.58% 10.14% 10.22% 

อัตราก าไรขัน้ตน้ – สทุธ ิ 8.38% 4.54% 8.81% 8.47% 6.47% 6.62% 6.81% 7.02% 7.17% 7.38% 9.65% 9.72% 
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 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 คา่ใชจ้า่ยในการขายเทา่กบั 4.07 ลา้นบาท 5.47 ลา้น

บาท 3.49 ลา้นบาท และ 1.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.38 รอ้ยละ 0.38 รอ้ยละ 0.15 และรอ้ยละ 0.31 ของ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามล าดบั  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายเทา่กับรอ้ยละ 0.30 ของรายไดข้ายและบรกิาร ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่รายไดจ้าก

การขายและบรกิารในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงาน โบนัส คา่เดนิทาง คา่สาธารณูปโภค คา่เชา่ คา่

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา คา่สอบบัญช ี คา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา คา่ใชจ้่ายวัสดสุ ิน้เปลอืงส านักงาน คา่บรกิาร

ส านักงานและอปุกรณ์ คา่ภาษีบ ารุงทอ้งที ่คา่ภาษีโรงเรอืน คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในปี 2560 – 2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเทา่กับ 73.31 ลา้นบาท 77.16 ลา้นบาท และ 72.18 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.25 และลดลงรอ้ยละ 6.45 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดบั โดยคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในปี 

2561 สว่นใหญจ่ากคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนาเพิม่ขึน้ และในปี 2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารลดลงสว่นใหญ ่มสีาเหตุ

จากการลงลงของขาดทนุจากการลดมูลคา่ของสนิคา้คงเหลอืและหนีส้ญู 

 ไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 เทา่กบั 51.20 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.65 จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ มี

สาเหตจุากคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับคา่ธรรมเนยีมอากรขาเขา้ลดลง 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิาร ดงันี้ 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2563 เทา่กับ 41.15 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้า่ยพนักงานในชว่งไตรมาส

ที ่1 - 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 คา่ใชจ้่ายพนักงาน เทา่กบั 33.10 ลา้นบาท 

โดยลดลงประมาณ 9 ลา้นบาท จากการปรับโครงสรา้งองคก์ร โอนพนักงานฝ่ายควบคมุคณุภาพยางธรรมชาตไิป

ยังบรษัิทหนึง่ในกลุม่ของ STA  

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2565 – 2571 ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนของ 

PSE 

- คา่ใชจ้่ายเดนิทาง ในปี 2563 เทา่กบั 2.06 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้า่ยเดนิทางในชว่งไตรมาสที ่1 

- 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางเทา่กบั 1.01 ลา้นบาท โดยลดลง

ประมาณ 1.10 ลา้นบาท จากการปรับโครงสรา้งองคก์ร  

ในปี 2565 – 2571 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางใหส้มมตฐิาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโต

ของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

- คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา ในปี 2563 เทา่กบั 0.84 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 

ในชว่งไตรมาสที ่ 1 - 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 

ประมาณการเทา่กับ 3.44 ลา้นบาท ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาในชว่งปี 2560 – 2563F 

ในปี 2565 – 2571 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

- คา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา ในปี 2563 เทา่กับ 4.66 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา 

ในชว่งไตรมาสที ่ 1 - 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 - 2571 คา่ใชจ้่ายวจัิยและ
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พัฒนาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี 

(ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

- คา่ใชจ้่ายบรกิารส านักงาน ในปี 2563 เทา่กบั 7.89 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่ใชจ้่ายบรกิารส านักงาน 

ในชว่งไตรมาสที ่ 1 - 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 - 2571 คา่ใชจ้า่ยบรกิาร

ส านักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 

ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

- คา่สาธารณูปโภค ในปี 2563 เทา่กบั1.93 ลา้นบาท โดยประมาณการจากคา่สาธารณูปโภค ในชว่งไตรมาสที ่1 

- 3 ปี 2563 และคดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 - 2571 คา่สาธารณูปโภคเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่

ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 

10M2563) 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่วัสดสุ ิน้เปลอืงส านักงาน คา่ตรวจสอบบัญช ีคา่เชา่ คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ คา่ภาษีบ ารุงทอ้งที ่

คา่ภาษีโรงเรอืน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในปี 2563 เทา่กบัคา่ใชจ้่ายดงักลา่วในชว่งไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 และ

คดิเป็นเต็มปี (Annualized) และในปี 2564 - 2571 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโต

ของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

 

 สรุปประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของ PSE ไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: SG&A 2561A 2562A 9M2563A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5.47 3.49 1.98 2.79  7.28  11.50  11.81  11.81  12.04  11.64  4.35  4.42  

% คา่ใชจ้า่ยขายตอ่

รายไดข้ายและบรกิาร 

0.38% 0.15% 0.31% 0.31% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร             

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 37.58 37.79 30.87 41.15  33.10  34.10  35.12  36.17  37.26  38.38  39.53  40.71  

คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง 4.78 4.13 1.54 2.06  1.01  1.03  1.05  1.07  1.09  1.11  1.13  1.15  

คา่ซอ่มแซมและ

บ ารงุรักษา 

6.55 0.68 0.63 0.84  3.44  3.51  3.57  3.64  3.71  3.78  3.85  3.92  

คา่ใชจ้า่ย R&D 6.72 4.96 3.50 4.66  4.75  4.84  4.93  5.02  5.12  5.21  5.31  5.41  

คา่ใชจ้่ายบรกิาร

ส านักงาน 

3.68 9.20 5.92 7.89  8.04  8.19  8.35  8.50  8.66  8.83  8.99  9.16  

คา่สาธารณูปโภค 1.98 1.90 1.42 1.90  1.93  1.97  2.01  2.04  2.08  2.12  2.16  2.20  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 12.15 10.34 5.16 6.88  6.89  7.02  7.16  7.29  7.43  7.57  7.71  7.86  

คา่เสือ่มราคาและตัด

จ าหน่าย 

3.72 3.18 2.17 2.89  3.50  4.33  4.35  4.41  4.79  4.22  2.64  2.64  

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 77.16 72.18 51.20 68.27  62.66  64.98  66.53  68.15  70.14  71.21  71.33  73.07  

% คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่

รายไดข้ายและบรกิาร 

5.40% 3.15% 7.97% 7.47% 2.58% 1.69% 1.69% 1.73% 1.75% 1.84% 4.91% 4.96% 

 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และหนี้สนิตาม

สญัญาเชา่ทางการเงนิ โดย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 PSE มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ านวน 

80.00 ลา้นบาท และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 3.00 ลา้นบาท โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

มอีตัราดอกเบีย้ประมาณรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี  

 นอกจากนี ้PSE มแีผนทีจ่ะกูย้มืเพิม่เตมิอกี 120.00 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนั PSE ไดรั้บของเสนอวงเงนิกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิ อตัราดอกเบีย้ประมาณรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี 
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 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหอ้ตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กับรอ้ยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 PSE มงีบประมาณลงทนุกอ่สรา้งอาคารโรงพ่นสใีนปี 2564 และในปี 2565 – 2571 มแีผนลงทนุเพิม่เตมิ 

สรุปไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: คา่ใชจ้า่ยลงทนุ จ านวนปี

ตดัคา่

เสือ่มราคา 

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

อาคาร 10 – 40 ปี 13.27 0.50 1.42 0.50 - - - - 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 5 – 10 ปี 12.62 2.19 1.70 2.201/ 2.201/ 2.201/ 2.201/ 2.201/ 

ยานพาหนะและอปุกรณ์

ส านักงาน 

5 ปี 3.16 8.19 0.30 0.30 1.90 0.30 0.30 0.30 

Software 5 ปี 4.03 7.32 - - - - - - 

รวมคา่ใชจ้า่ยลงทนุ  33.08 18.19 3.42 3.00 4.10 2.50 2.50 2.50 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระปรับงบประมาณลงทนุเพิม่เตมิจากประมาณการของ PSE ในสว่นเครือ่งจักรอกี 2.00 ลา้นบาทตอ่ปี  

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยพจิารณาขอ้มูลในอดตีของ PSE ปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 42 วนั 

สนิคา้คงเหลอืและงานระหวา่งท า  เฉลีย่ประมาณ 40 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่  เฉลีย่ประมาณ 34 วนั 

รายไดรั้บลว่งหนา้  ประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูคา่สญัญา 

 

 สรุปประมาณการทางการเงนิของ PSE ส าหรับไตรมาสที ่4 ปี 2563 และปี 2564 – 2571 เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ PSE Q4/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

รายไดข้ายและบรกิาร 270.56  2,425.54  3,834.40  3,936.12  3,937.78  4,012.86  3,878.51  1,451.40  1,473.71  

ตน้ทนุขายและบรกิาร (249.80) (2,268.59) (3,580.49) (3,668.15) (3,661.21) (3,724.97) (3,592.47) (1,311.38) (1,330.40) 

ก าไรขัน้ตน้ 20.76  156.96  253.91  267.97  276.57  287.89  286.04  140.02  143.31  

รายไดร้วม 271.59  2,434.71  3,848.89  3,950.99  3,952.66  4,028.02  3,893.17  1,456.88  1,479.28  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (0.81) (7.28) (11.50) (11.81) (11.81) (12.04) (11.64) (4.35) (4.42) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (17.07) (62.66) (64.98) (66.53) (68.15) (70.14) (71.21) (71.33) (73.07) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBIT) 3.91  96.18  191.92  204.51  211.48  220.88  217.85  69.82  71.39  

EBITDA 9.22  121.65  215.45  225.39  228.86  236.99  231.54  79.67  81.34  

ก าไรสทุธ ิ 2.99  76.23  153.15  164.46  170.76  178.31  175.83  56.44  57.71  

งบแสดงฐานะการเงนิ PSE Q4/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F1/ 

สนิทรัพยร์วม 951.25  2,241.35  1,737.39  2,056.60  2,060.66  2,661.71  2,086.14  1,930.09  1,989.57  

หนีส้นิรวม 391.27  1,605.13  948.03  1,102.78  936.08  1,358.82  607.42  394.94  396.71  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 559.98  636.21  789.36  953.82  1,124.58  1,302.88  1,478.71  1,535.15  1,592.86  
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 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value Growth) 

 ทีป่รกึษาของผูถ้อืหุน้ก าหนดใหอ้ัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal Value Growth) เทา่กบัรอ้ยละ 0.00 ตอ่ปี  

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของ PSE เป็นอตัราสว่นลดทีใ่ชใ้น

การค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง PSE ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

โดยที ่ Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง PSE  

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือัตราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 2.18 ตอ่

ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2563) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลทีม่ี

อายุยาวทีส่ดุ ทีรั่ฐบาลมกีารออกและเสนอขายอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมสีมมตฐิานวา่ธรุกจิ

ยังคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = 0.71 – 0.89 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่มัธยฐาน Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์

มาเลเซยี (Bursa Malaysia: MYX) และตลาดหลักทรัพยส์งิคโปร ์ (Singapore 

Exchange: SGX) จ านวน 11 บรษัิท (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวนัที ่ 22 ตลุาคม 

2563) ประกอบดว้ย (1) บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้

เครือ่งจักรของโครงการโรงงานอตุสาหกรรม เชน่เดยีวกนักับ PSE จ านวน 6 บรษัิท22 และ 

(2) บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง เชน่เดยีวกนักบั STGT จ านวน 5 

บรษัิท23 เนือ่งจากธรุกจิของ PSE มรีายไดห้ลักจากการใหบ้รกิารทางวศิวกรรมและตดิตัง้

                                                

22บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักรของโครงการโรงงานอตุสาหกรรม ไดแ้ก ่ HLT Global Bhd., AT 

Systematization Berhad, บรษัิท เอเชยี พรซีชิัน่ จ ากดั (มหาชน), บรษัิท ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน), บรษัิท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) และบรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) (โปรดดรูายละเอยีดการด าเนนิธรุกจิของบรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบในสว่นที ่ 3 ขอ้ 1.3 ของ

รายงานฉบบันี)้  

23 บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง Top 5 ของโลก ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยีจ านวน 4 บรษัิท ไดแ้ก ่  Top 

Glove Corporation Bhd., Supermax Corp. Bhd., Kossan Rubber Industries Bhd. และ Hartalega Holdings Bhd. และบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพยส์งิคโปร ์จ านวน 1 บรษัิท ไดแ้ก ่Riverstone Holdings Limited (ไมไ่ดนั้บรวม Beta ของ STGT เนือ่งจากหุน้ STGT เพิง่เขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไมถ่งึ 360 วนัท าการ) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่99/140 

 

เครือ่งจักรใหก้ับ STGT (ธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง) ท าใหธ้รุกจิของ PSE จะไดรั้บ

อทิธพิลจากการเตบิโตของ STGT และควรจะไดรั้บความผันผวนมาจากธรุกจิถงุมอืยาง

ดว้ย ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดพ้จิารณาคา่ Beta ของบรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิ

วศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักร และบรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง และ

ปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ PSE ในอนาคต 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 28 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงนิ

กูย้มืในปัจจบุนัของ PSE 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่0.00 – 0.32 เทา่ ซึง่เทา่กับประมาณการ

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ PSE ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 20 ตอ่ปี 

 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อัตราสว่นลดหรอื WACC เทา่กบัรอ้ยละ 8.69 – 9.27 ตอ่ปี และจะสามารถค านวณ

กระแสเงนิสดของ PSE ไดด้งันี้  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: กรณทีี ่1 Q4/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

EBIT 4.04  97.39  193.83  206.48  213.45  222.88  219.79  70.55  72.13  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (0.75) (19.06) (38.29) (41.12) (42.69) (44.58) (43.96) (14.11) (14.43) 

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 5.31  25.47  23.53  20.89  17.38  16.12  13.69  9.85  9.94  

เงนิทนุหมนุเวยีน 322.75  709.721/  (920.64)2/ 249.95  (167.10) 404.44  (718.64)3/ 379.33  (3.67) 

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (3.75) (33.08) (18.19) (3.42) (3.00) (4.10) (2.50) (2.50) (2.50) 

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

327.60  780.44  (759.75) 432.78  18.04  594.76  (531.62) 443.12  61.48  

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

320.65 702.78  (627.95) 327.37  12.49  376.82  (308.25) 235.14  29.86  

หมายเหต:ุ 1/ เงนิทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้สว่นใหญจ่ากเงนิลว่งหนา้งานโครงการ 3 โครงการ รวม 56 สายการผลติ ซึง่จะเริม่กอ่สรา้งในปี 2564  

 2/ เงนิทนุหมนุเวยีนลดลงสว่นใหญจ่ากเงนิลว่งหนา้งานโครงการทีส่ง่มอบงานระหวา่งปี 2565 ประมาณ 37 สายการผลติ 

 3/ เงนิทนุหมนุเวยีนลดลงสว่นใหญจ่ากเงนิลว่งหนา้งานโครงการทีส่ง่มอบงานระหวา่งปี 2569 ประมาณ 31 สายการผลติ 

 

PSE: กรณทีี ่1 (กรณีฐาน) (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) 1,068.90 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 322.13 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม 1,391.04 

บวก: เงนิสด และเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 73.061/ 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (83.00)1/ 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ 1,381.102/ 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  500,0002/ 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  2,762.19 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 73.06 ลา้นบาท จากงบการเงนิภายในของ PSE ส าหรับงวด 9 เดอืน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ทีผู่ส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่100/140 

 

 2/ ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 80.00 ลา้นบาท และหนีส้นิภายใตส้ญัญา

เชา่ทางการเงนิจ านวน 3.00 ลา้นบาท จากงบการเงนิภายในของ PSE ส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ที่

ผูส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA 

 3/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้  

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดมู้ลคา่หุน้ของ PSE เทา่กบั 2,762.19 บาทตอ่หุน้ และมลูคา่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (Firm Equity Value) เทา่กบั 1,381.10 ลา้นบาท 

 

กรณีที ่2: PSE ไมม่รีายไดง้านโครงการใหมภ่ายหลงัปี 2571 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหส์ถานการณ์ (Scenario Analysis) เพิม่เตมิ โดยใหส้มมตฐิาน

ไมม่รีายไดง้านโครงการใหมภ่ายหลงัปี 2571 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดข้ยายระยะเวลาประมาณการไปอกี 2 

ปี (ปี 2572 – 2573) เพือ่ใหก้ระแสเงนิสดในปีสดุทา้ยสามารถสะทอ้นมูลคา่ภายหลังระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal Value) ไดอ้ย่างเหมาะสมตามสมมตฐิานวา่ ไม่มรีายไดง้านโครงการใหมภ่ายหลงัปี 2571 โดยสรุป

กระแสเงนิสดของ PSE ตามกรณีนี ้ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: กรณีที ่2 Q4/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

EBIT 4.04  97.39  193.83  206.48  213.45  222.88  219.79  70.55  72.13  28.62  29.38  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (0.75) (19.06) (38.29) (41.12) (42.69) (44.58) (43.96) (14.11) (14.43) (5.72) (5.88) 

คา่เสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย 5.31  25.47  23.53  20.89  17.38  16.12  13.69  9.85  9.94  10.14  9.65  

เงนิทนุหมุนเวยีน 322.75  709.721/  (920.64)2/ 249.95  (167.10) 404.44  (718.64)3/ 379.33  (3.67) (101.23) (2.41) 

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (3.75) (33.08) (18.19) (3.42) (3.00) (4.10) (2.50) (2.50) (2.50) (2.50) (2.50) 

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

327.60  780.44  (759.75) 432.78  18.04  594.76  (531.62) 443.12  61.48  (70.69) 28.25  

มลูคา่ปัจจุบนัของกระแส

เงนิสด (PV of FCFF) 

320.65 702.78  (627.95) 327.37  12.49  376.82  (308.25) 235.14  29.86  (31.42) 11.49  

หมายเหต:ุ 1/ เงนิทนุหมุนเวยีนเพิม่ขึน้สว่นใหญจ่ากเงนิลว่งหนา้งานโครงการ 3 โครงการ รวม 56 สายการผลติ ซึง่จะเริม่กอ่สรา้งในปี 2564  

 2/ เงนิทนุหมุนเวยีนลดลงสว่นใหญ่จากเงนิลว่งหนา้งานโครงการทีส่ง่มอบงานระหวา่งปี 2565 ประมาณ 37 สายการผลติ 

 3/ เงนิทนุหมุนเวยีนลดลงสว่นใหญ่จากเงนิลว่งหนา้งานโครงการทีส่ง่มอบงานระหวา่งปี 2569 ประมาณ 31 สายการผลติ 

 

PSE: กรณทีี ่2 (ลา้นบาท) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of FCFF) 1,048.98 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 123.98 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดรวม 1,172.96 

บวก: เงนิสด และเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 73.06 

หกั: ภาระหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (83.00) 

มลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ 1,163.02 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  500,000 

มลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บาทตอ่หุน้)  2,326.04 

 

โดยสรุปผลของการวเิคราะหส์ถานการณ์ ไดด้งันี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่101/140 

 

 PSE  

กรณทีี ่1: PSE มรีายไดโ้ครงการใหมภ่ายหลงัปี 2571 (กรณีฐาน)1/  

มลูคา่หุน้ PSE  (บาทตอ่หุน้) 2,762.19 

มลูคา่ Firm Equity Value ของ PSE  (ลา้นบาท) 1,381.10 

กรณทีี ่2: PSE ไมม่รีายไดโ้ครงการใหมภ่ายหลงัปี 25712/  

มลูคา่หุน้ PSE  (บาทตอ่หุน้) 2,326.04 

มลูคา่ Firm Equity Value ของ PSE  (ลา้นบาท) 1,163.02 

หมายเหต:ุ 1/ ใหส้มมตฐิาน STGT มกีารขยายก าลงัการผลติถงุมอืยาง 7 สายการผลติ ทกุปีภายหลงัจากปี 2571 หรอืมกีารเพิม่ก าลงัการผลติ

ประมาณรอ้ยละ 2 - 3 ตอ่ปี  

 2/ ใหส้มมตฐิาน STGT ไมม่กีารขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางเพิม่ภายหลงัปี 2571 และ PSE มรีายไดจ้ากโครงการทีม่อียูเ่ดมิ

เทา่นัน้ เชน่ การเปลีย่นเครือ่งจักรของสายการผลติเดมิ 

 

 ผลจากการวเิคราะหก์รณีและการวเิคราะหค์วามไว จะไดมู้ลคา่หุน้ของ PSE เทา่กบั 2,326.04 – 2,762.19 

บาทตอ่หุน้ และมลูคา่ Firm Equity Value เทา่กับ 1,163.02 – 1,381.10 ลา้นบาท  

 

 ทัง้นี ้ การประเมนิมลูคา่หุน้ในครัง้นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ PSE ภายใต ้

สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของ PSE 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิอาจท าใหเ้กดิความ

แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัของ PSE หรอืเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปร

ทีก่ าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคญั 

และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูคา่หุน้ของ PSE ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั 
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 กรณีศกึษาเพิม่เตมิ: หากบรษิทัฯ ยงัคงวา่จา้ง PSE ตอ่ไปในอนาคต โดยไมซ่ือ้หุน้ PSE 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหก์รณีศกึษาเพิม่เตมิหากบรษัิทฯ ไมซ่ือ้หุน้ PSE ในครัง้นี ้ 

บรษัิทฯ จะตอ้งวา่จา้ง PSE ด าเนนิการออกแบบ จัดหา กอ่สรา้ง ผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ ส าหรับ

โครงการขยายก าลงัการผลติตามแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตอ่ไปในอนาคต โดยก าไรทีเ่กดิขึน้ของ PSE จะยังคงอยูก่ับ 

STA ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน PSE  

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดท้ าการประเมนิก าไรขัน้ตน้จากงาน EPC ของโครงการขยายก าลงั

การผลติ ทีบ่รษัิทฯ จะตอ้งจา่ยใหก้บั PSE ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาเฉพาะก าไรที ่PSE จะไดรั้บ

จากแผนขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ในสว่นรายไดผ้ลติและตดิตัง้ - งานโครงการ และรายไดง้านซอ่มบ ารุงและ

ท าความสะอาด จากโครงการใหม่เทา่นัน้ (ซึง่เป็นรายไดห้ลักของ PSE) โดยไมไ่ดน้ ารายไดแ้ละก าไรจากการจา้ง

งานอืน่ๆ ของสายการผลติเดมิของบรษัิทฯ และรายไดแ้ละก าไรจากการขายชิน้สว่นและวัตถดุบิใหก้บัโครงการใหม ่

(ซึง่ไมใ่ชร่ายไดห้ลักของ PSE) มารวมค านวณในการประเมนิในครัง้นี้ 

 สรุปประมาณการก าไรขัน้ตน้ที ่ PSE จะไดรั้บจากการรับงานจากบรษัิทฯ หรอืประมาณก าไรทีบ่รษัิทฯ 

จะตอ้งจา่ยใหแ้ก ่PSE จากงานโครงการใหมต่ามแผนการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ดังนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: กรณศีกึษาเพิม่เตมิ1/ Q4/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

อตัราก าไรข ัน้ตน้งานโครงการรอ้ยละ 4.54 

รวมก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้จาก

งานโครงการใหม่2/, 

6.49  89.18  158.29  167.70  172.37  180.47  179.51  72.40  74.59  

มลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้

ทีเ่กดิขึน้จากงานโครงการใหม ่

6.35  80.30  130.83  126.85  119.33  114.34  104.08  38.42  36.22  

อตัราก าไรข ัน้ตน้งานโครงการรอ้ยละ 6.20 (กรณีฐาน) 

รวมก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้จาก

งานโครงการใหม่3/ 

8.86 121.46  213.12  223.42  227.34  235.88  231.83  83.84  86.02  

มลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้

ทีเ่กดิขึน้จากงานโครงการใหม ่

8.67 109.38  176.15  169.00  157.38  149.45  134.42  44.49  41.78  

อตัราก าไรข ัน้ตน้งานโครงการรอ้ยละ 8.00 

รวมก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้จาก

งานโครงการใหม่4/ 

11.43  156.47  272.57  283.83  286.94  295.97  288.58  96.23  98.42  

มลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้

ทีเ่กดิขึน้จากงานโครงการใหม ่

11.19  140.90  225.29  214.70  198.64  187.52  167.33  51.07  47.80  

อตัราก าไรข ัน้ตน้งานโครงการรอ้ยละ 10.00 

รวมก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้จาก

งานโครงการใหม่5/ 

14.29  195.37  338.63  350.96  353.16  362.73  351.62  110.01  112.20  

มลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้

ทีเ่กดิขึน้จากงานโครงการใหม ่

13.98  175.93  279.89  265.48  244.49  229.82  203.88  58.38  54.49  

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาเฉพาะก าไรที ่PSE จะไดร้ับจากแผนขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ในสว่นรายไดผ้ลติและ

ตดิตัง้ - งานโครงการ และรายไดง้านซอ่มบ ารงุและท าความสะอาด จากโครงการใหมเ่ทา่นัน้ 

  ในทกุกรณีขา้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ อตัราก าไรขัน้ตน้จากงานซอ่มบ ารงุและท าความสะอาด ในอตัรา

รอ้ยละ 17.86 ของรายไดง้านซอ่มบ ารงุและท าความสะอาด จากโครงการใหม ่(โปรดดรูายละเอยีดสมมตฐิานทีเ่กีย่วของในสว่น

ที ่3 รายการที ่1 ขอ้ 1.6 ของรายงานฉบบันี)้ 

 2/ ใหส้มมตฐิานวา่ อตัราก าไรขัน้ตน้จากงานผลติและตดิตัง้งานโครงการ เทา่กบัรอ้ยละ 4.54 ของรายไดซ้อ่มบ ารงุและตดิตัง้ ซ ึง่

อา้งองิอตัราก าไรขัน้ตน้ของ PSE ในปี 2562 

  อตัราก าไรขัน้ตน้ของ PSE ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 11.72 รอ้ยละ 8.38 รอ้ยละ 4.54 

และรอ้ยละ 8.81 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามล าดบั 
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 3/ ใหส้มมตฐิานวา่ อตัราก าไรขัน้ตน้จากงานผลติและตดิตัง้งานโครงการ (กรณีฐาน) เทา่กบัรอ้ยละ 6.20 ของรายไดผ้ลติและ

ตดิตัง้ (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) (โปรดดรูายละเอยีดสมมตฐิานทีเ่กีย่วของในสว่นท ี3 รายการที ่1 หวัขอ้ 1.6 ของรายการฉบบันี)้  

 5/ ใหส้มมตฐิาน อตัราก าไรขัน้ตน้จากงานผลติและตดิตัง้งานโครงการ เทา่กบัรอ้ยละ 8.00 ของรายไดซ้อ่มบ ารงุและตดิตัง้ ซ ึง่

ใกลเ้คยีงกบัอตัราก าไรขัน้ตน้ของ PSE ในปี 2561 และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 

 6/ ใหส้มมตฐิาน อตัราก าไรขัน้ตน้จากงานผลติและตดิตัง้งานโครงการ เทา่กบัรอ้ยละ 10.00 ของรายไดซ้อ่มบ ารงุและตดิตัง้ ซ ึง่ต า่

กวา่อตัราก าไรขัน้ตน้ของ PSE ในปี 2560 เล็กนอ้ย 

 

 รวมมลูคา่ปัจจุบนัของก าไรที ่ PSE จะไดรั้บจากการรับงานจากบรษัิทฯ จากงานโครงการใหมต่ามแผนการ

ขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ในกรณีอตัราก าไรขัน้ตน้งานโครงการในกรณีตา่งๆ สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

PSE: กรณศีกึษาเพิม่เตมิ  อต้ราก าไรข ัน้ตน้งานผลติและตดิต ัง้ - งานโครงการ 

 4.54% 6.30%  

(กรณีฐาน) 

8.00% 10.00% 

รวมมลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้ของ 

PSE จากงานโครงการใหม ่

756.73 990.71 1,244.43 1,526.34 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจาก

ชว่งระยะเวลาประมาณการ  

(PV of Terminal Value) 

390.82 450.73 515.69 587.87 

มลูคา่ปจัจบุนัของของก าไรข ัน้ตน้

ของ PSE จากงานโครงการใหมต่าม

แผนขยายก าลงัการผลติของบรษิทัฯ 

1,147.55 1,441.44 1,760.12 2,114.20 

หมายเหต:ุ ในปี 2560 – 2562 และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 PSE มอีตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 11.72 รอ้ยละ 8.38 รอ้ยละ 4.54 และรอ้ย

ละ 8.81 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ตามล าดบั 

 ยังไมไ่ดนั้บรวมรายไดแ้ละก าไรจากการจา้งงานอืน่ๆ ของสายการผลติเดมิของบรษัิทฯ และรายไดแ้ละก าไรจากการขายชิน้สว่น

และวตัถดุบิใหก้บัโครงการใหมข่อง PSE 

 

 จากตารางขา้งตน้ รวมมลูคา่ปัจจบุนัของก าไรขัน้ตน้ที ่ PSE จะไดรั้บจากงานโครงการใหม่ ตามแผนการ

ขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ในกรณีอตัราก าไรขัน้ตน้งานโครงการในกรณีตา่งๆ อยูใ่นชว่ง 1,147.55 – 

2,114.20 ลา้นบาท 

 จะเห็นไดว้า่ในหากบรษัิทฯ ไมซ่ือ้หุน้ PSE ในครัง้นี ้ แตย่ังคงวา่จา้ง PSE ด าเนนิการออกแบบ จัดหา 

กอ่สรา้ง ผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ ส าหรับโครงการขยายก าลงัการผลติของบรษัิทฯ ตอ่ไปในอนาคต 

มลูคา่ปัจจุบนัของก าไรขัน้ตน้ที ่PSE จะไดรั้บในกรณีทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่า่งๆ กนั อยูใ่นชว่ง 1,147.55 – 2,114.20 

ลา้นบาท (หรอืก าไรทีบ่รษัิทฯ จา่ยใหแ้ก ่STA ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญท่างตรงและทางออ้มใน PSE) ยังคงสงูกวา่มูลคา่

ซือ้หุน้ PSE ทีบ่รษัิทฯ จะจา่ยใหก้บั STA และบรษัิทย่อยในครัง้นี ้
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1.6 สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาซือ้หุน้ PSE  

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ของ PSE ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ ดงันี้ 

PSE ราคาหุน้ 

PSE 

Firm Equity 

Value ของ PSE 

ราคาซือ้หุน้ 

PSE1/ 

สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้หุน้ PSE 

 (บาท/หุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) (4) = (2)–(3) (5) = (4)/(3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 1,113.97 556.98  1,120.00 (563.02) (50.27)% 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 1,262.29 631.14  1,120.00 (488.86) (43.65)% 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. 1,120.00 n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 1,097.35 – 1,390.87 548.68 – 695.44 1,120.00 (571.32) – (424.56) (51.01)%-(37.91)% 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 412.58 – 1,598.37 206.29 – 799.19 1,120.00 (913.71) – (320.81) (81.58)%-(28.64)% 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 2,326.04 – 2,762.19 1,163.02 – 1,381.10 1,120.00 43.02 – 261.10 3.84% - 23.31% 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ PSE จ านวนหุน้ทัง้หมด 499,996 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรวมรอ้ยละ 

99.9992 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PSE ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 1,120,000,000 บาท 

 

 จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) ของ PSE ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีาร

ตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง 206.29 – 1,381.10 ลา้นบาท  

วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการและฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท า

ก าไรของ PSE ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไมส่ะทอ้นถงึมลู

คา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ PSE 

สว่นวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมูลคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา

ตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ซึง่ในกรณีนี ้ไดแ้ก ่ผลก าไรจากการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ แต่

ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ PSE ในอนาคต ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ของ PSE ดว้ยวธิมีูลคา่

ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้อาจไม่สะทอ้นมูลคา่ทีเ่หมาะสมของ PSE 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ PSE โดยวธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้

เนือ่งจาก PSE ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคา

ตลาดอา้งองิ  

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ PSE มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์

มาเลเซยี ทีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักรของโรงงานอตุสาหกรรม เชน่เดยีวกนักับ PSE 

จ านวน 6 บรษัิท อย่างไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมเีพยีงบรษัิทเดยีวทีด่ าเนนิกจิการออกแบบและตดิตัง้

เครือ่งจักรส าหรับโรงงานถงุมอืยาง เชน่เดยีวกนักบั PSE ไดแ้ก ่HLT Global Bhd. ซึง่มจี านวนนอ้ยเกนิไป จงึท าให ้

การใชอ้ัตราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ PSE ในครัง้นี ้ อาจไม่

สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกบัมลูคา่ตามบัญชเีป็นผลการด าเนนิงานใน

อดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ PSE ในอนาคต ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่

สะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ PSE 
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วธิอีัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ใชก้ าไรต่อหุน้ 12 เดอืนยอ้นหลังสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2563 ซึง่เป็น

ขอ้มูลในอดตีของ PSE มาเปรยีบเทยีบกับอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยม์าเลเซยี ทีด่ าเนนิธุรกจิรับเหมางานดา้นวศิวกรรมและตดิตัง้เครือ่งจักรของ

โรงงานอุตสาหกรรม เชน่เดยีวกันกับ PSE จ านวน 6 บรษัิท อย่างไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นว่าการ

ประเมนิมูลคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมูลค่าทีเ่หมาะสมของ PSE เชน่กัน โดยมเีหตผุลตามทีก่ล่าวในย่อหนา้

กอ่นหนา้นี ้ 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดจะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ PSE ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจากบรษัิทฯ และ PSE และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ที่

เกดิขึน้ในอนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อย่างมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการใน

อนาคตของ PSE ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ 

มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้ก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กัน 

CapAd มคีวามเห็นวา่วธิมีูลคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ 

PSE ในครัง้นี ้ เนือ่งจากวธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรใน

อนาคตของ PSE ในขณะทีว่ธิอีืน่ไมไ่ดพ้จิารณาถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคต โดยสรุป CapAd เห็นวา่

มูลคา่ยุตธิรรม (Fair Value) ของหุน้ PSE เทา่กบั 1,163.02 – 1,381.10 ลา้นบาท ซึง่สงูวา่ราคาซือ้หุน้ 

PSE เทา่กบั 43.02 – 261.10 ลา้นบาท หรอืสงูกวา่รอ้ยละ 3.84 – 23.31 ของราคาซือ้หุน้ ดงัน ัน้ ราคาซือ้

หุน้สามญัของ PSE ที ่1,120.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
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รายการที ่2: ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัในบรษิทั สะเดา พ.ีเอสรบัเบอร ์จ ากดั (PS)  

 การเขา้ซือ้หุน้สามัญในบรษัิท สะเดา พ.ีเอสรับเบอร ์จ ากดั (PS) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิทีจ่ะใชใ้นการจะใชใ้น

การกอ่สรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ ทีอ่ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา (“โครงการ STGT สาขา

สะเดา 1”) เนื่องจาก ปัจจุบัน PS ไม่ไดด้ าเนินธุรกจิ และรือ้อาคารโรงงานและสิง่ปลูกสรา้งเดมิออกไปจากทีด่นิ

ของ PS โดยสนิทรัพยท์รัพยห์ลักของ PS คงเหลอื คอื ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ เนื้อทีด่นิรวม 89 ไร่ 2 งาน 94 

ตารางวา ตัง้อยู่ทีต่ าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ PS ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะใชว้ธิกีารประเมนิมลูคา่ 

ดงันี ้ 

1) การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของหุน้สามัญของ PS โดยใช ้2 วธิ ีดงันี ้ 

 วธิมีูลค่าหุน้ตามบัญช ี(Book Value Approach) 

 วธิมีูลค่าตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมูลค่าหุน้สามัญของ PS โดยวธิมีูลค่าหุน้ตามราคา

ตลาด วธิมีูลค่าอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ วธิอีัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ และวธิมีูลค่าปัจจุบัน

สทุธขิองกระแสเงนิสดได ้เนื่องจาก PS ไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือตลาด

รองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไม่มรีาคาตลาดอา้งองิ และปัจจุบัน PS ไดย้กเลกิการด าเนินธุรกจิใน

ลักษณะเดมิ รวมถงึการรื้อถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งเดมิออกจากทีด่นิของ PS แลว้  

2) การประเมนิความเหมาะสมของการเขา้ซือ้สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ โดยการประเมนิความเหมาะสมของการ

ลงทุนในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชว้ธิพีจิารณาความสามารถใน

การสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคต (Free Cash Flow of the Project: FCF) ของโครงการ STGT สาขา

สะเดา 1 เพือ่ประเมนิ: 

 อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ (Internal Rate of Return: IRR) จากการลงทนุโครงการ STGT 

สาขาสะเดา 1  

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) ของโครงการ STGT สาขาสะเดา 

1โดยประมาณการตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) ของบรษัิทฯ เป็นอตัราคดิลด (Discount Rate)  

 ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period: PB) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

 ทัง้นี ้การลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ และเป็น

โครงการในอนาคตของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ เมือ่เดอืน

มถินุายน 2563 

 รายละเอยีดการประเมนิแตล่ะวธิสีรุปไดด้งันี้ 

 

2.1 การประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมของหุน้สามญัของ PS 

2.1.1  วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้สามัญของ PS ซึง่ปรากฏตามบัญช ี ณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง PS ตามงบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่

เป็นงบการเงนิภายในของ PS ทีผู่ส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของ STA ทัง้นี ้ สามารถน างบ

การเงนิดงักลา่วของ PS มาค านวณหามลูคา่ตามบญัชไีดด้งันี้ 
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PS (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 40.00 

ก าไรสะสม – ยังไมไ่ดจั้ดสรร 10.46 

สว่นเกนิทนุจากการประเมนิราคาสนิทรพัย ์– สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 45.32 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 95.78 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (หุน้) 400,0001/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) 239.44 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดมู้ลคา่หุน้สามัญของ PS เทา่กับ 239.44 บาทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่

กจิการ (Firm Equity Value) เทา่กบั 95.78 ลา้นบาท  

 

2.1.2  วธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ PS หักดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ PS ทีผู่ส้อบบญัชขีอง STA ใชใ้นการจัดท างบการเงนิ

รวมของ STA และปรับปรุงดว้ยรายการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท า

ใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคาทรัพยส์นิทียั่งไมไ่ด ้

บนัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ PS โดยวธินีี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชมู้ลคา่ตามบัญชซีึง่ปรากฏตามงบ

การเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ของ PS มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคัญ ดงันี ้

 

2.1.2.1 สว่นเพิม่จากการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ 

ทรัพยส์นิถาวรทีค่งเหลอือยูข่อง PS ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก ่ทีด่นิ ซึง่ STA ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์

จ ากัด (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิ เมือ่วนัที ่ 28 กนัยายน 

2563 ตามรายงานลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่ 63-FSCR-GR-145) เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิี

เปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด (Market Comparison Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลักทีใ่ชใ้นการประเมนิของ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ จ านวน 3 แปลง รวมพืน้ที ่89-2-94 ไร่ (89.735 

ไร่) ตัง้อยูท่ีถ่นนสายสะเดา-ปาดงัเบซาร ์ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สรุปรายละเอยีดทรัพยส์นิและการ

ประเมนิไดด้งันี้ 

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

1 24269 14 6114 34 2 82.0 บรษัิท สะเดา พ.ี

เอส. รับเบอร ์จ ากดั 

ไมม่ ี

2 24303 2 6113 51 3 50.0 

3 24738 1 6112 3 0 62.0 

รวมเนือ้ท ีด่นิ 89 2 94.0   

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่108/140 

 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 1.40 – 2.98 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคา

ทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลักษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ที่

พัฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ 

 

การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (PS)  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ่ทีด่นิ (ไร)่  89-2-94.0 53.2-62.0 56-1-52.4 96-0-0 21-1-10.0 

ท าเลทีต่ัง้  ถ.สะเดา- 

ปาดงัเบซาร ์ 

(ทล.4054) 

ถ.สะเดา- 

ปาดงัเบซาร ์(ทล.

4054) ระหวา่ง 

กม.ที ่2-3 

ถ.สะเดา- 

ปาดงัเบซาร ์(ทล.

4054) ระหวา่ง 

กม.ที ่2-3 

ถ.สะเดา- 

ปาดงัเบซาร ์(ทล.

4054) ระหวา่ง 

กม.ที ่9-10 

ถ.กาญจนวนชิ 

(ทล.4) ระหวา่ง

กม.ที ่1287-

1288 

สภาพแวดลอ้ม  พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยั พกัอาศยั 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า น ้าประปา และโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดยาง 20 ม. ลาดยาง 20 ม. ลาดยาง 20 ม. ลาดยาง 20 ม. ลาดยาง 20 ม. 

รปูแปลง  รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง (เมตร)  172.00 250.00 175.00 290.00 188.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 -0.50 0.00 -1.00 0.00 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   1,500,000 - 1,400,000 - 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 1,300,000 - 1,200,000 - 

ราคาซือ้/ขาย (บาท/ไร)่  - 2,979,494 - 2,000,000 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  75,000 - 150,000 - 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  1,375,000 2,979,494 1,350,000 2,000,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ1/ ขอ้มลูที ่11/ ขอ้มลูที ่21/ ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ 

ท าเลทีต่ัง้ 20 7 7 9 6 8 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 20 7 7 9 6 8 

ความสะดวกในการเดนิทาง 20 8 8 8 8 9 

ระบบสาธารณูปโภค - 7 7 7 7 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 20 6 8 8 6 10 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

20 7 7 9 6 7 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 700 740 860 640 840 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

Adjust Ratio   0.9459 0.8140 1.0938 0.8333 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  1,300,676 2,425,170 1,476,563 1,666,667 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่109/140 

 

รายละเอยีด (PS)  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

WQS (%) 100% 35.00% 15.00% 30.00% 20.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 1,595,314 455,236 363,775 442,969 333,333 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 1,600,000     

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2563 เทา่กบั 1.60 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 143.58 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมูลคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มูล

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแกปั้จจัย

ตา่งๆ ตามคณุลักษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหม้ลูคา่หลังปรับแกส้ะทอ้นมูล

คา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัไดม้ากขึน้ 

 

2.1.2.2  รายการปรบัปรุงเพือ่สะทอ้นมูลคา่คงเหลอืของ PS ณ ปจัจบุนั 

ฝ่ายบรหิารของ PS ไดท้ าการปรับปรุงงบการเงนิ ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึ

มลูคา่ตลาดของทีด่นิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ และรายการสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีค่าดวา่จะ

ยังคงเหลอือยูภ่ายหลังการท ารายการในครัง้นี ้โดยประมาณการมลูคา่สนิทรัพย ์หนี้สนิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ของ PS ณ 

วนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 ภายหลงัปรับปรุง มดีังนี้ 

(หน่วน: ลา้นบาท) 

PS มลูคา่ตามบญัช ี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 25631/ 

ประมาณการมลูคา่ตามบญัช:ี 

ภายหลงัปรบัปรงุ 

ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 25632/ 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ 19.67 9.32 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 0.46 0.38 

สนิคา้คงเหลอื 0.16 - 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1.13 1.13 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  85.70 144.652/ 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 0.09 - 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 0.12 - 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 2.02 13.383/ 

รวมสนิทรพัย ์ 109.35 157.50 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 0.43 0.18 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 0.12 - 

หนีส้นิหมนุเวยีน 0.03 - 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 11.334/ 21.314/ 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงานเมือ่เกษียณอายุ 1.67 0.29 

รวมหนีส้นิ 13.58 21.78 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 95.78 146.99 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 (หุน้) 400,0006/ 400,0006/ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท/หุน้) 239.44 367.47 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่110/140 

 

หมายเหต:ุ 

1/ งบการเงนิงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ PS ทีผู่ส้อบบญัชขีอง STA 

2/ งบการเงนิภายใน จัดท าโดยฝ่ายบรหิารของ STA และ PS 

3/ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ คงเหลอื ไดแ้ก ่ทีด่นิ สว่นปรับปรงุทีด่นิ และสิง่ปลกูสรา้ง โดยฝ่ายบรหิารของ PS ไดท้ าการปรับปรงุมลูคา่ตลาดของทีด่นิ 

ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั เลขที ่ 63-FSCR-GR-145 ลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 (โปรดดู

รายละเอยีดการประเมนิราคาทีด่นิ ในสว่นที ่3 ขอ้ 2.1.2.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

4/ เพิม่ขึน้ประมาณ 11.36 ลา้นบาท จากประมาณการสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี(DTA) จากผลขาดทนุของ PS ในชว่งไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 

5/ เพิม่ขึน้ประมาณ 9.98 ลา้นบาท จากประมาณการหนีภ้าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี(DTL) จากการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้ 

6/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

จากตารางขา้งตน้ มลูคา่ตามบญัชขีองหุน้ PS ภายหลงัปรับปรุง (Firm Equity Value) ณ วนัที ่ 10 

พฤศจกิายน 2563 เทา่กบั 146.99 ลา้นบาท หรอืมลูคา่หุน้ PS เทา่กบั 367.47 บาท/หุน้ 

 

2.1.3  สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาซือ้หุน้ PS  

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ของ PS ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ ดงันี้ 

PS ราคาหุน้ 

PS 

Firm Equity 

Value ของ PS 

ราคาซือ้หุน้ 

PS1/ 

สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้หุน้ PS 

 (บาท/หุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) (4) = (2)–(3) (5) = (4)/(3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 239.44  95.78  147.00 (51.22) (34.85)% 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 367.47  146.99  147.00 (0.01) (0.01)% 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามัญของ PS จ านวนหุน้ทัง้หมด 399,994 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรวมรอ้ยละ 99.9985 ของจ านวน

หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ PS ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 147,000,000 บาท 

 

 จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่กจิการ (Firm Equity Value) ของ PS ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีาร

ตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง 95.78 – 146.99 ลา้นบาท  

วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการและฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท า

ก าไรของ PS ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึมลู

คา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ PS 

สว่นวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมูลคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา

ตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ซึง่ในกรณีนี ้ไดแ้ก ่การปรับโครงสรา้งธุรกจิของ PS และยกเลกิ

การด าเนนิกจิการรูปแบบเดมิ รวมถงึการโอนทรัพยส์นิบางสว่นไปยังบรษัิทแม ่ และการรับรูก้ าไรจากการประเมนิ

มลูคา่ทีด่นิ (ซึง่เป็นทรัพยส์นิหลกัของ PS ณ ปัจจุบนั) ตามรายงานประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลา่สดุ แตไ่มไ่ดส้ะทอ้นถงึ

ความสามารถในการท าก าไรของ PS ในอนาคต อย่างก็ตาม การประเมนิมลูคา่หุน้ PS ดว้ยวธินีีส้ะทอ้นมูลคา่พืน้ฐาน 

ณ ปัจจุบนัของ PS 

ปรกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมูลค่าหุน้สามัญของ PS โดยวธิมีูลค่าหุน้ตามราคาตลาด วธิี

มูลค่าอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ วธิอีัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุน้ และวธิมีูลค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแสเงนิสด

ได ้เนื่องจาก PS ไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือตลาดรองซือ้ขายหลักทรัพยใ์ดๆ จงึไม่มี
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ราคาตลาดอา้งองิ และปัจจุบัน PS ไดย้กเลกิการด าเนินธุรกจิในลักษณะเดมิ รวมถงึการรื้อถอนอาคารและสิง่ปลูก

สรา้งเดมิออกจากทีด่นิของ PS แลว้  

CapAd มคีวามเห็นวา่ วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ PS 

ในครัง้นี ้ เนือ่งจาก PS ไมไ่ดด้ าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัและเหลอืสนิทรัพยส์ว่นใหญ่ไดแ้ก ่ ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ 

ประกอบกบัวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึมลูคา่พืน้ฐานทรัพยส์นิ และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัที่

ในงบการเงนิของ PS ได ้สว่นวธิกีารประเมนิอืน่ๆ จะเหมาะส าหรับใชป้ระเมนิธรุกจิทีย่ังคงประกอบการอยู่ (On Going 

Basis) โดยสรุป CapAd เห็นวา่มูลคา่ยตุธิรรม (Fair Value) ของหุน้ PS เทา่กบั 146.99 ลา้นบาท ดงัน ัน้ 

ราคาซือ้หุน้สามญัของ PS ที ่147.00 ลา้นบาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม  

 

2.2 การประเมนิความเหมาะสมของธุรรมการการซือ้หุน้ PS โดยการประเมนิความเหมาะสมของการ

ลงทนุในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1  

การประเมนิความเหมาะสมของการเขา้ซือ้สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ โดยการประเมนิความเหมาะสมของการ

ลงทุนในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชว้ธิพีจิารณาความสามารถในการสรา้งกระแส

เงนิสดในอนาคต (Free Cash Flow of the Project: FCF) ของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 เพือ่ประเมนิ: 

 อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ (Internal Rate of Return: IRR) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขา

สะเดา 1  

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) ของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1

โดยประมาณการตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

ของบรษัิทฯ เป็นอตัราคดิลด (Discount Rate)  

 ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period: PB) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

เพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท า

ประมาณการทางการเงนิส าหรับโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 โดยอา้งองิจากแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ขอ้มูลแผนการ

ลงทนุน าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และอา้งองิขอ้มลูผลการด าเนนิงานในอดตีของบรษัิทฯ โดยได ้

พจิารณาถงึสภาวะอตุสาหกรรม ผลกระทบจาก COVID-19 ตอ่อตุสาหกรรมผลติถงุมอืยาง ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

และเป็นไปตามหลักความระมัดระวงั (Conservative Basis) ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการ

ทางการเงนิเป็นระยะเวลา 10 ปี ตัง้แตปี่ 2564 – 2573 โดยใหส้มมตฐิานวา่ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั

เกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกต ิ

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1  โดยอา้งองิ

ขอ้มลู และสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วตัถุประสงค์

ในการประเมนิความเหมาะสมของการลงทนุของทรัพยส์นิทึจ่ะไดม้าในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากภาวะเศรษฐกจิ และ

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 และบรษัิทฯ รวมทัง้

สถานการณ์ภายในของบรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคญัจากสมมตฐิานทีก่ าหนด ความเหมาะสมของ

การลงทนุทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 
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2.2.1 Rubber Glove Industry Outlook 

ถงุมอืยางทีผ่ลติและใชโ้ดยทั่วไปมอียู ่3 ประเภทหลกัตามประเภทของวตัถดุบิคอื ถงุมอืยางธรรมชาต ิ(NR) 

ถงุมอืยางสงัเคราะหไ์นไตรล ์ (NBR) และถงุมอืไวนลิ โดยความตอ้งการใชถ้งุมอืแตล่ะชนดินัน้ขึน้อยู่กบัลักษณะการ

น าไปใช ้ คณุสมบตัเิฉพาะตัวของถงุมอืแตล่ะชนดิ รวมถงึราคาดว้ยเชน่กนั ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางเตบิโตเพิม่ขึน้

ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะอตุสาหกรรมการแพทย ์ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมหลกัในการบรโิภคถงุมอืยางเทา่นัน้ แตค่วามตอ้งการ

ใชถ้งุมอืยางยังมอีตัราการเตบิโตสงูในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ อตุสาหกรรมความงาม 

เป็นตน้ 

 ความตอ้งการใชถุ้งมอืยาง (Demand of Rubber Glove) 

 ทีผ่่านมาความตอ้งการใชถ้งุมอืยางมกีารเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องและคาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 – 10 ตอ่ปี 

อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้งุมอืยางทัว่โลกในปี 2563 เพิม่ขึน้อย่างมาก 

โดยเฉพาะถงุมอืยางทางการแพทย ์

 สมาคมผูผ้ลติถงุมอืยางประเทศมาเลเซยี (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association: 

MARGMA) คาดการณ์ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางทั่วโลกในปี 2563 กอ่นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประมาณ 

300 พันลา้นชิน้ อย่างไรก็ตาม เมือ่เดอืนมนีาคม 2563 หลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัว่โลก MARGMA 

ไดป้รับประมาณการใชถ้งุมอืยางทัว่โลกในปี 2563 เพิม่ขึน้เป็น 330 พันลา้นชิน้  

 

แผนภาพที ่1: ประมาณการความตอ้งการใชถุ้งมอืยางท ัว่โลก 

 

ทีม่า: MARGMA, Macquarie Research, กรกฎาคม 2563 

 

Macquarie Research มองวา่ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางจะยังคงสงูอยูต่อ่ไปในปี 2564 อนัเป็นผลมาจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฤดไูขห้วัดใหญใ่นอเมรกิาทีก่ าลงัจะมาถงึ การแพร่ระบาดของไขห้วดัหมใูนประเทศ

จนี ภายใตส้มมตฐิานวา่ จะมวีคัซนีป้องกนั COVID-19 ในชว่งกลางปี 2564 ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางควรทีจ่ะคอ่ยๆ

ปรับเขา้สูภ่าวะปกตใินชว่งครึง่หลงัของปี 2564 อยา่งไรก็ตาม Macquarie Research คาดวา่ความตอ้งการใชถ้งุมอื
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ยางทั่วโลกจะยังคงเตบิโตไดใ้นระดบัรอ้ยละ 8 – 10 ตอ่ปี ในระยะยาว จากการตระหนักถงึความส าคญัของการใชถ้งุ

มอืยางในทางการแพทย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ทีม่า: Malaysia Rubber 

Gloves, 2nd wave is coming: Get ready for the ride จัดท าโดย Macquarie Research, วนัที ่3 กรกฎาคม 2563) 

 โดยทั่วไปแลว้วงจรการพัฒนาวคัซนีจะม ี6 ขัน้ตอน การพัฒนาวคัซนี 1 ตวัใชเ้วลาอย่างเร็ว 5 ปี จากขอ้มลู

ของ The New England Journal of Medicine อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการพัฒนาวคัซนีส าหรับ COVID-19 อยู่

ทีต่ า่กวา่ 18 เดอืน ฝ่ายวจัิยซติีแ้บงคม์องวา่ ในกรณีทีด่ทีีส่ดุ (Best Case) จะใชร้ะยะเวลา 12 – 18 เดอืน ทีจ่ะมี

วคัซนีใหใ้ชใ้นวงกวา้งทัว่โลก แตยั่งมคีวามไม่แน่นอน  

 ฝ่ายวจัิยซติีแ้บงคเ์ห็นวา่ แมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดลง ความตอ้งการใชจ้ะ

ยังคงรองรับดว้ยการ Restock ท าใหค้วามตอ้งการถงุมอืยางในระยะอนัใกลจ้ะลดลงชา้ๆ และความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นโครงสรา้งการใชถ้งุมอืยางทัว่โลก ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางในตลาดเกดิใหมเ่ป็นโอกาสใหญข่อง

อตุสาหกรรมถงุมอืยาง การใชถ้งุมอืยางในประเทศพัฒนา/ตลาดทีพั่ฒนาแลว้ เชน่ สหรัฐอเมรกิา และยโุรป มอีตัรา

การใชม้ากกวา่ 100 ชิน้ตอ่ประชากร ในปี 2561 ขณะทีใ่นตลาดเกดิใหม ่เชน่ จนี และอนิเดยี มอีตัราการใชถ้งุมอืยาง

ต า่กวา่ 10 ชิน้ตอ่ประชากร ซึง่หากอัตราการใชถ้งุมอืยางในประเทศจนีเพิม่ขึน้เป็น 50 ชิน้ตอ่ประชากร (ใกลเ้คยีงกับ 

ญีปุ่่ นและเกาหล)ี จะท าใหค้วามตอ้งการใชถ้งุมอืยางเพิม่ขึน้ถงึ 95 พันลา้นชิน้ตอ่ปี (โปรดดแูผนภาพที ่ 2) (ทีม่า: 

ASEAN Glove Manufacturers โดย Citi Research, ลงวนัที ่11 สงิหาคม 2563) 

 

แผนภาพที ่2: การใชถุ้งมอืยางตอ่ประชากร ปี 2561 

 

 

 การผลติถงุมอืยาง (Supply of Rubber Glove) 

 ตามที ่MARGMA ประมาณความตอ้งการใชถ้งุมอืยางในปี 2563 เทา่กับ 330 พันลา้นชิน้ จากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ประมาณการ ณ วนัที ่ 4 มถินุายน 2563) โดย MARGMA ไดป้ระมาณสว่นแบง่

การตลาดในปี 2563 อนัดบั 1 ไดแ้กป่ระเทศมาเลเซ๊ยโดยประมาณการผลติ 220 พันลา้นชิน้ หรอืประมาณรอ้ยละ 67 

ของความตอ้งการใชถ้งุมอืยาง รองลงมา ไดแ้ก ่ประเทศไทย จนี และอนิโดยนเีซยี โดยมสีว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 

18 รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 3 ตามล าดับ จากผูผ้ลติถงุมอืยางกวา่ 150 รายทัว่โลก (ทีม่า: MARGMA Industry Brief 

2020 on the Rubber Glove Industry, วนัที ่16 กรกฎาคม 2563)  
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แผนภาพที ่3: สว่นแบง่การตลาดผูผ้ลติถงุมอืยาง 

 

ทีม่า: - MARGMA Industry Brief 2020 on the Rubber Glove Industry, วนัที ่16 กรกฎาคม 2563  

 - MARGMA Industry Brief 2019 on the Rubber Glove Industry, วนัที ่19 ตลุาคม 2562  

 

 ผูผ้ลติถงุมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลกกระจุกตัวอยูใ่นประเทศมาเลเซยี และประเทศไทย ไดแ้ก ่ Top 

Glove, Hartalega, Supermax , Kossan และบรษัิทฯ ดงัแสดงในแผนภาพที ่4 จะเห็นไดว้า่ ผูผ้ลติยาง 5 อนัดับ

แรกของโลกมกี าลงัการผลติรวมทัง้ส ิน้ปี 2562 ทีป่ระมาณ 190 พันลา้นชิน้ อตัราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 21.28 

จากปีกอ่นหนา้ ในปี 2563 – 2564 คาดการณ์ก าลงัการผลติรวมเพิม่ขึน้เป็น 221 พันลา้นชิน้ และ 255 พันลา้นชิน้ 

ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.53 และรอ้ยละ 14.77 จากปีกอ่นหนา้ ตามล าดบั ก าลงัการผลติของผูผ้ลติถงุมอื

ยาง 5 รายดงักลา่วเมือ่เทยีบกับความตอ้งการใชถ้งุมอืยางทัว่โลกคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63 ในปี 2562  

 

แผนภาพที ่4 คาดการณก์ าลงัการผลติของผูผ้ลติถงุมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลก 
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Source: บรษัิทฯ และ “Rubber Gloves: Quantum Earnings Leap, Multi-year Re-rating, Research by Kenanga, July 8, 2020. 

 

Macquarie Research ยังคาดวา่ความตอ้งการใชถ้งุมอืยางยังคงสงูกวา่การผลติในปี 2564 แตม่คีวามเสีย่ง

ทีป่รมิาณการผลติสว่นเกนิในปี 2565 ถา้การขยายก าลงัการผลติตามแผนทีเ่ผยแพร่ออกมาของผูผ้ลติรายใหญ่ 

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ถงุมอืยางลน้ตลาดในปี 2565 จะน าไปสูก่ารปรับแผนขยายก าลงัการผลติของผูผ้ลติถงุมอื

ยางทีม่อียู ่ 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายวจัิยซติีแ้บงคเ์ห็นวา่ การเพิม่ก าลงัการผลติของถงุมอืยางจะใชร้ะยะเวลาทีน่านกวา่ โดย

อาจจะตอ้งใชเ้วลาอกีหลายเดอืนหลงัการแพร่ระบาด ไมเ่หมอืนกับการเพิม่ก าลงัการผลติหนา้กาก สง่ผลใหอ้ปุทาน

จะยังคงจ ากดัตอ่ไปอกีระยะหนึง่ การกอ่สรา้งโรงงานถงุมอืยางก าลงัการผลติ 3 – 4 พันลา้นชิน้ อาจตอ้งใชเ้วลา 1 ปี 

และอกี 2 – 3 เดอืน ส าหรับการตดิตัง้สายการผลติและทดลองผลติ นอกจากนี ้การลงทนุกอ่สรา้งโรงงานถงุมอืยาง

ยังตอ้งใชเ้งนิจ านวนมาก ท าใหผู้ต้อ้งการเขา้มาในอตุสาหกรรมในระยะสัน้เพือ่เอาประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบนั

จะถอนตัวออกไป ผูเ้ลน่ทีย่ังอยูใ่นระยะยาวตอ้งก าลงัการผลติจ านวนมาก (ทีม่า: ASEAN Glove Manufacturers 

โดย Citi Research, ลงวนัที ่11 สงิหาคม 2563) 

 

 ราคาขายถงุมอืยางเฉลีย่ (Average Selling Price)  

 ราคาขายถงุมอืยางเฉลีย่อยูภ่ายใตก้ารกดดนัในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา (ปี 2561 – 2562) จากอปุทานสว่นเกนิ

เล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลติในอตุสาหกรรมมปีระสบการณ์จากอปุทานสว่นเกนิ/ขาดในหลายๆ สถานการณ์ และ

สามารถปรับตวัเพือ่รักษาดลุยภาพอปุสงคแ์ละอปุทานไดเ้มือ่เวลาผา่นไป (โปรดดแูผนภาพที ่5)  

 

แผนภาพที ่5: ราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยาง (กอ่น COVID-19) 

 

ทีม่า: MARGMA Industry Brief 2020 on the Rubber Glove Industry, ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2563 

 

การระบาดของ COVID-19 ท าใหร้าคาขายถงุมอืยางเฉลีย่เพิม่ขึน้จากอปุทานทีไ่มเ่พยีงพอ ทัง้นี้ 

Macquarie Research เห็นวา่ผูผ้ลติถงุมอืยางยังมอี านาจตอ่รองทีจ่ะเพิม่/คงราคาขายเฉลีย่ใหอ้ยูใ่นระดับสงูได ้

จนกระทัง่เดอืนมถินุายน 2564 และหลงัจากนัน้ราคาขายถงุมอืยางเฉลีย่จะเริม่ปรับตัวกลบัสูร่ะดบัราคากอ่น COVID-
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19 (ทีม่า: Malaysia Rubber Gloves, 2nd wave is coming: Get ready for the ride จัดท าโดย Macquarie 

Research, วนัที ่3 กรกฎาคม 2563) 

 ทัง้นี ้ ฝ่ายวจัิยธนาคารซติีแ้บงคเ์ห็นวา่ การเพิม่ก าลงัการผลติตอ้งใชร้ะยะเวลาหนึง่ ราคาขายเฉลีย่ยังคง

เพิม่ขึน้ไดต้อ่จนถงึไตรมาสที ่ 1 ปี 2564 เริม่คงทีใ่นไตรมาสที ่ 2 ปี 2564 กอ่นทีจ่ะเริม่ปรับตวัลดลงเมือ่อปุทาน

ใกลเ้คยีงกบัความตอ้งการใช ้(โปรดดแูผนภาพที ่6) (ทีม่า: ASEAN Glove Manufacturers โดย Citi Research, ลง

วนัที ่11 สงิหาคม 2563) 

 

แผนภาพที ่6: ประมาณการราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยาง  

 

 

2.2.2 การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

 บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะกอ่สรา้งโรงงานถงุมอืยางแหง่ใหมบ่นทีด่นิของ PS โดยโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

จ านวน 8 สายการผลติ ก าลงัการผลติทางเทคนคิ24รวมประมาณ 2,700 ลา้นชิน้/ปี ส าหรับการผลติถงุมอืยางประเภท

ถงุมอืยางสงัเคราะห ์(Nitrile Butadiene Rubber :NBR) บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเร่งกอ่สรา้งโครงการ STGT สาขาสะเดา 

1 ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2564 และปัจจุบนัไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ส าหรับกจิการผลติถงุมอืยางทางการแพทยแ์ลว้  

 รายไดจ้ากการขาย 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานการใชก้ าลงัการผลติในปี 2564 – 2565 เทา่กับรอ้ยละ 80 - 85 ของ

ก าลงัการผลติทางเทคนคิ และในปี 2566 เป็นตน้ไป ก าลงัการผลติปรับตัวเป็นรอ้ยละ 90 ของก าลงัการผลติทาง

เทคนคิ ซึง่อา้งองิจากอัตราการใชก้ าลงัการผลติของโรงงานหาดใหญใ่นปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 

(ในชว่งรอ้ยละ 89.44 - 96.5) ซึง่เป็นชว่งเวลากอ่นการเพิม่ก าลงัการผลติเพือ่รองรับความตอ้งการใชจ้ากการแพร่

ระบาดของ COVID-19  

                                                

24 ก าลงัการผลติทางเทคนคิ ประมาณการจากก าลงัการผลติตดิตัง้ และปรับปรงุดว้ยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรในแตล่ะปี 
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 ราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยางสงัเคราะห ์NBR เทา่กบั 721.60 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่ราคาขาย

ถงุมอืยางของบรษัิทฯ ในชว่งปี 2561 – 2562 ซึง่เป็นชว่งราคากอ่น COVID-19 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให ้

สมมตฐิานวา่ ราคาขายถงุมอืยางทางการแพทยก์ลับสูร่ะดับปกตปิระมาณปลายปี 2564 (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่

3 รายการที ่2 หัวขอ้ 2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรมถงุมอืยาง)  

 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยางคงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ

ภายหลงั COVID-19 โดยความตอ้งการใช ้(Demand) และการผลติถงุมอืยาง (Supply) ปรับตวัมาอยูร่ะดบัทีส่มดลุ

กนัหรอืปรมิาณการผลติสงูกวา่ความตอ้งการใช ้จะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคา โดยในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา ราคา

ขายเฉลีย่ถงุมอืยางประเภท NBR และ NR แบบไมม่แีป้งจะปรับตวัอยูใ่นชว่ง 0.04 – 0.05 ดอลลารส์หรัฐตอ่คู ่(โปรด

ดแูผนภาพที ่5: ราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยาง) 

ประมาณการรายไดจ้ากการขายถงุมอืยางโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 สรุปดงันี้ 

PS 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

ก าลงัการผลติทางเทคนคิ1/ 

(ลา้นชิน้) 

886 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

การใชก้ าลงัการผลติ2/ 

(ลา้นชิน้) 

708 2,295 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

ราคาขายเฉลีย่: NBR3/ 

(บาท/1,000 ชิน้)  

721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 

% เพิม่ขึน้ของราคาขายเฉลีย่   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รายไดจ้ากการขาย  

(ลา้นบาท) 

511.20  1,655.97  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  

% เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การขาย 

 223.94% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหต:ุ 1/ ก าลงัการผลติทางเทคนคิ ประมาณการจากก าลงัการผลติตดิตัง้ และปรับปรงุดว้ยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร ใน

แตล่ะปี 

 2/ ปรมิาณขายตอ่ก าลงัการผลติทางเทคนคิ 

 3/ Nitrile Butadiene Rubber (NBR) ถงุมอืยางสงัเคราะห ์

 

 ตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย) 

 ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุบิ คา่สาธารณูปโภค คา่แรง และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ตน้ทนุขาย (ไม่

รวมคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย) เทา่กบัรอ้ยละ 78.1025 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่ประมาณการจากอตัราสว่น

ตน้ทนุขายเฉลีย่ตอ่รายไดจ้ากการขายในชว่งปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 (Pre-Covid 19) (อตัราสว่น

ตน้ทนุขายอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 75.5 - 81.5 ของรายไดจ้ากการขาย) ทัง้นี ้ชว่งไตรมาสที ่2 – 3 ปี 2563 ซึง่เป็นชว่งที ่

COVID-19 เริม่ระบาดอยา่งหนักไปทั่วโลก อตัราสว่นตน้ทนุขายเฉลีย่ปรับตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 65 และรอ้ยละ 37 

ของรายไดใ้นชว่งไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่3 ปี 2563 ตามล าดับ 

 

  

                                                

25 โครงสรา้งตน้ทนุ ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุบิประมาณรอ้ยละ 55 ตน้ทนุสาธารณูปโภคและคา่แรงประมาณรอ้ยละ 27 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ประมาณ

รอ้ยละ 18 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่118/140 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 คา่ใชจ้่ายในการขายประกอบดว้ย คา่ขนสง่ คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่นายหนา้และสง่เสรมิการขาย คา่

ประกนัภัย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานทีส่ าคญัดังนี้ 

 คา่ขนสง่ เทา่กับ 10.00 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ขนสง่ในชว่งปี 2561 – 

2562 และไตรมาสที ่ 1 – 3 ปี 2563 และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ขนสง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี 

เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 

10M2563) 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน เทา่กับ 4.10 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน

เฉลีย่ในชว่งปี 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ย

พนักงานขายในชว่งปี 2560 – 2561 เนือ่งจากมกีารจัดโครงสรา้งองคก์ร และมกีารโอนพนักงานขายมาจาก 

STA  

นอกจากนี ้ตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยพนักงานเฉลีย่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี 1 เทา่กับคา่เฉลีย่อตัรา

การเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

 คา่นายหนา้และสง่เสรมิการขายและคา่เบีย้ประกนัภัย เทา่กับรอ้ยละ 0.36 ของรายไดจ้ากการขาย โดย

อา้งองิจากคา้เฉลีย่อัตราสว่นคา่นายหนา้และสง่เสรมิการขายและคา่เบีย้ประกนัภัยตอ่รายไดจ้ากการขายใน

ปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เทา่กบั 2.40 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้่ายอืน่ๆในชว่งปี 

2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 

และ 10M2563) 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่ใชจ้า่ยส านักงาน คา่ธรรมเนยีมวชิาชพีและ 

ทีป่รกึษา คา่ธรรมเนยีมธนาคาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

เทา่กับ 14.40 บาทตอ่ ตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้่ายบรหิารในชว่งปี 2562 และไตร

มาสที ่ 1 – 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยบรหิารในชว่งปี 2560 – 2561 

เนือ่งจากมกีารยกเลกิการรวมธุรกจิ Demerger และการจัดโครงสรา้งองคก์รในชว่งปีดงักลา่ว 

 นอกจากนี ้ตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยบรหิารเฉลีย่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการ

เตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563)  

 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

เงนิลงทนุในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 จะมาจากเงนิเพิม่ทนุจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของ

บรษัิทฯ (IPO) 

 

 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

โครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ส าหรับกจิการผลติถงุมอืยางทางการแพทย ์โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ป็นเวลา 8 ปี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่119/140 

 

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลายกเวน้ภาษี ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

เทา่กับรอ้ยละ 20  

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

บรษัิทฯ ไดป้ระมาณคา่ใชจ้า่ยลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 จ านวน 1,804.63 ลา้นบาท โดยมี

ระยะเวลาลงทนุในชว่งปี 2564 ประกอบดว้ย 

โครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ลา้นบาท 

คา่ซือ้หุน้ PS เพอืใหไ้ดม้าซึง่ทดีนิ  147.00 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 723.69 

เครือ่งจักรและอปุกรณ ์ 933.94 

รวมคา่ใชจ้า่ยลงทนุ  1,804.63 

 

นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้่ายลงทนุอกีประมาณ 16.58 ลา้นบาทตอ่ปี 

(ประมาณรอ้ยละ 1 ของมูลคา่เงนิลงทนุในเครือ่งจักร อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง) ในปี 2565 และตัง้แตปี่ 2566 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 

และ 10M2563) 

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

ก าหนดโดยใชค้า่เฉลีย่ของขอ้มลูในอดตีปี 2560 - 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ดงันี้ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ 46.00 วนัโดยเฉลีย่ 

สนิคา้คงเหลอื 20.00 วนัโดยเฉลีย่ 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ 14.00 วนัโดยเฉลีย่ 

 

ประมาณการงบก าไรขาดทนุของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 สรุปดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT  

สาขาสะเดา 1 

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

งบก าไรขาดทนุ           

รายไดจ้ากการขาย 511.20  1,655.97  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  1,753.38  

ตน้ทนุขาย  399.25  1,293.31  1,369.39  1,369.39  1,369.39  1,369.39  1,369.39  1,369.39  1,369.39  1,369.39  

ก าไรขัน้ตน้ 111.95  362.66  383.99  383.99  383.99  383.99  383.99  383.99  383.99  383.99  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 13.76  45.32  48.77  49.57  50.39  51.22  52.07  52.93  53.81  54.71  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 12.75  40.36  41.12  41.90  42.69  43.50  44.32  45.16  46.01  46.88  

EBITDA 85.44  276.98  294.10  292.52  290.91  289.27  287.60  285.90  284.17  282.40  

ก าไรกอ่นดอกเบีย้และภาษี 64.63  214.55  230.46  226.47  223.61  220.69  218.91  217.09  215.23  213.34  

ก าไรสทุธ ิ 64.75  214.68  230.59  226.60  223.74  220.82  219.03  217.21  172.31  170.80  

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value Growth) 

ก าหนดใหม้อีัตราการขยายตวัหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการทีร่อ้ยละ 0 ตอ่ปี ตามหลักความระมัดระวัง 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่120/140 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

อตัราสว่นลดทีใ่ชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดไดม้าจาก การค านวณตน้ทนุทางการ

เงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี้ 

(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

โดยที ่ Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง STGT 

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 

Ke (หรอื Re) = Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 2.18 

ตอ่ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 22 ตลุาคม 2563) ซึง่เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัร

รัฐบาลทีม่อีายุยาวทีส่ดุทีรั่ฐบาลมกีารออกและเสนอขายอย่างตอ่เนือ่ง โดยมี

สมมตฐิานวา่ธรุกจิยังคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = 0.8974 เทา่ โดยอา้งองิจาก Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia: MYX) และประเทศสงิคโปร ์

(Singapore Exchange: SGX) จ านวน 5 บรษัิท26 ซึง่ด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่าย

ถงุมอืยาง เชน่เดยีวกนักบั STGT (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวนัที ่ 22 ตลุาคม 

2563) และปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่ทนุของ STGT ส าหรับงวด

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 

28 ปี ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่ี

การประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจาก

เป็นชว่งระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกู ้ ทีป่ระมาณรอ้ยละ 2.82 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัอตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Interest Rate) ของบรษัิทฯ ณ ปัจจุบนั  

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่ 0.19 เทา่ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่น

หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (Effective Tax Rate) ทีร่อ้ยละ 20.00 ตอ่ปี 

                                                

26 บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง Top 5 ของโลก ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยีจ านวน 4 บรษัิท ไดแ้ก ่  Top 

Glove Corporation Bhd., Supermax Corp. Bhd., Kossan Rubber Industries Bhd. และ Hartalega Holdings Bhd. และบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพยส์งิคโปร ์จ านวน 1 บรษัิท ไดแ้ก ่Riverstone Holdings Limited (ไมไ่ดนั้บรวม Beta ของ STGT เนือ่งจากหุน้ STGT เพิง่เขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไมถ่งึ 360 วนัท าการ) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่121/140 

 

ดงัน ัน้ อตัราสว่นลดหรอื WACC ทีค่ านวณไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี 

โดยอาศยัขอ้มลูและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้จะสามารถค านวนกระแสเงนิสดของโครงการ STGT สาขา

สะเดา 1 ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT 

สาขาสะเดา 1 

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 

EBITDA 85.44  276.98  294.10  292.52  290.91  289.27  287.60  285.90  284.17  282.40  

ภาษีเงนิได ้ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (43.05) (42.67) 

เงนิทนุหมุนเวยีน  (72.23) (161.74) (13.76) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (1,804.63) (16.58) (16.89) (17.21) (17.53) (17.87) (18.20) (18.55) (18.90) (19.25) 

กระแสเงนิสดของ

โครงการ 

(1,791.42) 98.66  263.44  275.31  273.38  271.41  269.40  267.35  222.22  220.48  

มลูคา่ปัจจบุันกระแส

เงนิสดของโครงการ 

(1,938.42) (1,692.76) (1,429.31) (1,154.00) (880.63) (609.22) (339.83) (72.47) 149.75  370.22  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT สาขาสะเดา 1  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด (394.22) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 900.58 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 – สทุธ ิ(NPV of Project) 506.36 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (รอ้ยละตอ่ปี)  12.78% 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)  8.27 ปี 

 

 เนือ่งจาก ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV (รายการที ่ 3) เพือ่น ามาสรา้งเป็นศนูยซ์อ่มบ ารุง 

(Engineering Center) และบา้นพักคนงาน โดยจะเป็นการใชง้านร่วมกนัของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 และ

สาขาสะเดา 2 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะน าเงนิลงทนุคา่ซือ้ทีด่นิจาก ANV และเงนิลงทนุปรับปรุงอาคาร

และสิง่ปลกูสรา้ง รวม 117.21 ลา้นบาท มาพจิารณาร่วมในการประเมนิผลตอบแทนจากการลงทนุของโครงการ 

STGT สาขาสะเดา 1 ทัง้จ านวนตามหลกัความระมัดระวงั โดยสรุปผลตอบแทนจากการลงทนุรวมดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT สาขาสะเดา 1 + คา่ทีด่นิ ANV + งบลงทนุบนทีด่นิ ANV  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 – สทุธ ิ(NPV of Project) 506.36 

หกั: คา่ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV และเงนิลงทนุเพิม่เตมิ (117.21)1/ 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 และการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง

จาก ANV – สทุธ ิ(NPV of Project) 

389.15 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (รอ้ยละตอ่ปี)  11.89% 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)  8.71 ปี 

หมายเหต:ุ 1/ คา่ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก ANV 69.21 ลา้นบาท + งบลงทนุเพิม่เตมิบนทีด่นิ ANV 48.00 ลา้นบาท 

 

 จากการพจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 โดยใชอ้ัตราคดิลดรอ้ยละ 

9.70 ตอ่ปี จะไดม้ลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสด - สทุธ ิ(NPV) ของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 + คา่ทีด่นิ ANV 

+ งบลงทนุบนทีด่นิ ANV เทา่กบั 389.15 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 11.89 ตอ่ปี 

และมรีะยะเวลาคนืทนุเทา่กบั 8.71 ปี  

การวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด (Sensitivity Analysis) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยังไดท้ าการการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงนิสดของ

โครงการ STGT สาขาสะเดา 1 ดว้ยการปรับตวัแปรทีส่ าคญัดังตอ่ไปนี้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่122/140 

 

(1) ปรับอัตราการเพิม่ขึน้ของราคาขายถงุมอืยางเป็นรอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการตบิโตของ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) (จากอัตรารอ้ยละ 0 เป็น

อตัรารอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี) 

(2) ปรับอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงเป็นรอ้ยละ 20.90 (จากรอ้ยละ 21.90 เป็นรอ้ยละ 20.90) 

 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การปรับอตัราเพิม่ขึน้/ลดลงดงักลา่วเป็นชว่งทีเ่หมาะสม โดย 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาจากขอ้มูลอตุสาหกรรมในอดตีและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอดตี 

สรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด ไดด้งันี้ 

เงนิลงทนุโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

+ มลูคา่ทีด่นิ ANV + งบลงทนุบนทีด่นิ ANV 

อตัราการเตบิโตของราคาขายถงุมอืยาง 

0.00% 1.89% 

งบลงทนุโครงการ (ลา้นบาท) 1,921.841/ 1,921.841/ 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.9%  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

Net NPV (ลา้นบาท) 238.99 504.04 

IRR (%) 11.02% 12.40% 

Payback Period (ปี) 9.51 8.68 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 21.9%  

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

Net NPV (ลา้นบาท) 389.15 668.99 

IRR (%) 11.89% 13.29% 

Payback Period (ปี) 8.71 8.21 

หมายเหต:ุ 1/ งบลงทนุประกอบดว้ย เงนิลงทนุซือ้หุน้ PS 147.00 ลา้นบาท + เงนิลงทนุอาคารและเครือ่งจกัร 1,657.63 ลา้นบาท + คา่ซือ้ทีด่นิ 

ANV 69.21 ลา้นบาท + งบลงทนุเพิม่เตมิบนทีด่นิ ANV 48.00 ลา้นบาท 
 

จากผลการวเิคราะหค์วามไวตอ่การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ สรุปไดด้งันี้ 

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(NPV) ของโครงการอยู่ในชว่ง 238.99 – 668.99 ลา้นบาท 

 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 11.02 – 13.29 ตอ่ปี  

 ระยะเวลาคนืทนุอยูใ่นชว่ง 8.21 – 9.51 ปี  
 

 ทัง้นี ้การประเมนิมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด และอตัราผลตอบแทนของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 + 

มลูคา่ทีด่นิ ANV + งบลงทนุบนทีด่นิ ANV ในครัง้นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ ภายใต ้

สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกต ิดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกับแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิอาจท าใหเ้กดิความ

แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัของโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 หรอืเปลีย่นแปลงไปจาก

ประมาณการและตัวแปรทีก่ าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและอัตราผลตอบแทนของ

โครงการทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั  
 

สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความเหมาะสมของการลงทุนโครงการ STGT สาขา

สะเดา 1 + มูลคา่ทีด่นิ ANV + งบลงทนุบนทีด่นิ ANV  

 จากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 และศนูยซ์อ่มบ ารุงและ

บา้นพักคนงานบนทีด่นิจาก ANV ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพบวา่ มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present 

Value: NPV) ของโครงการ จะเทา่กบั 238.99 – 668.99 ลา้นบาท มอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 

10.02 – 13.29 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อตัราสว่นลด (WACC) ทีเ่ทา่กับรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุ 8.21 – 9.51 

ปี ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การเขา้ซือ้หุน้ PS จ านวน 147.00 ลา้นบาท + เงนิลงทนุอาคารและ

เครือ่งจักร 1,657.63 ลา้นบาท + คา่ซือ้ทีด่นิ ANV 69.21 ลา้นบาท + งบลงทนุเพิม่เตมิบนทีด่นิ ANV 48.00 ลา้น

บาท รวมจ านวนไมเ่กนิ 1,921.84 ลา้นบาท มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทุนมคีวามเหมาะสม  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่123/140 

 

รายการที ่3: ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจากบรษิทั อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV)  

 

บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้ทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิต่อกัน เนื้อทีร่วม 34 ไร่ 1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลูก

สรา้ง ตัง้อยู่ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในราคาซือ้ขายทัง้ส ิน้ 69.21 ลา้นบาท จากบรษัิท 

อันวาร์พาราวูด จ ากัด (“ANV”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ STA มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิและสว่นปรับปรุง

ทีด่นิ เพือ่ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงงานสาขาสะเดา โดยจะใชเ้ป็นศนูยซ์อ่มบ ารุง 

(Engineering Center) และบา้นพักคนงาน  

ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะใชว้ธิกีารประเมนิ

มลูคา่มูลค่ายุตธิรรมทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ ANV ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี้ โดยใชว้ธิกีารเปรียบเทยีบกับราคา

ประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดน้ า

ตน้ทุนการซือ้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ ANV ในครัง้นี้ไปรวมเป็นตน้ทุนโครงการในการประเมนิความเหมาะสม

ของการลงทุนในโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 (รายการที ่2) 

 รายละเอยีดการประเมนิมูลคา่ยตุธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV สรุปไดด้งันี ้

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการประเมนิมูลคา่ยตุธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV ตัง้อยูท่ี ่ 101 หมู่

ที ่ 3 ถนนสายบา้นหน ่าฮัว่-บา้นควนกนุ ต าบลส านักงาน อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบกับราคา

ประเมนิมลูคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ 

STA ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งโดยผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิ เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ตามรายงานลงวันที ่29 ตลุาคม 2563 

(เลขที ่ 63-FSCR-GR-157.1) เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิตีน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement 

Cost Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ จ านวน 3 แปลง รวมพืน้ที ่ 34-1-0.7 ไร่ 

(34.25175 ไร่) สรุปรายละเอยีดทรัพยส์นิและการประเมนิไดด้ังนี ้

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

1 38592 78 3192 19 3 94.6 บรษัิท อนัวารพ์ารา

วดู จ ากดั  

โฉนดทีด่นิเลขที ่

38593 และ 38594 

จ านองเป็นประกนั

กบั ธนาคารกสกิร

ไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

2 38593 77 3193 10 1 4.3 

3 38594 76 3194 4 - 1.8 

รวมเนือ้ท ีด่นิ 34 1 0.7   

 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขายระหวา่ง 0.60 – 1.00 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคาทีด่นิโดย



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่124/140 

 

พจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลกัษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ทีพั่ฒนา 

รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกับทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (ANV)  ทรพัยส์นิ ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลกูสรา้ง 

ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ่ทีด่นิ (ไร)่  34-1-0.7 ไร ่ 15-0-0 ไร ่ 27-0-0 ไร ่ 21-3-0 ไร ่ 14-3-52.0 ไร ่

ท าเลทีต่ัง้  101 หมูท่ี ่3 

ถนนสาย

บา้นหน ่าฮัว่-บา้น

ควนกนุ 

ถนนสาย

บา้นหน ่าฮัว่-บา้น

ควนกนุ 

ถนนสาย

บา้นหน ่าฮัว่-บา้น

ควนกนุ 

ถนนสาย

บา้นหน ่าฮัว่-บา้น

ควนกนุ 

ถนนปาดงัเบซาร ์

ซอย 9 ถนน

สะเดา-ปาดงัเบ

ซาร ์(ทล.4054) 

สภาพแวดลอ้ม  พกัอาศยัและอตุสาหกรรม 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า และโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดคอนกรตี

เสรมิเหล็ก 7 ม. 

ลาดยางกวา้ง 6 ม. ลาดยางกวา้ง 7 ม. ลาดคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก 7 ม. 

ลาดคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก 7 ม. 

รปูแปลง  รปูหลายเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่มผืน่ผา้ รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่มผืน่ผา้ 

หนา้กวา้ง (เมตร)  214.00 100.00 200.00 245.00 238.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 0.00 -0.50 -0.50 -0.50 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   1,000,000 600,000 735,632 840,054 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 800,000 500,000 620,000 700,000 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  - 75,000 75,000 75,000 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  800,000 575,000 695,000 775,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ1/ ขอ้มลูที ่11/ ขอ้มลูที ่21/ ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ 

ท าเลทีต่ัง้ 25 7 7 7 7 8 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 25 7 7 7 7 8 

ความสะดวกในการเดนิทาง - 7 7 7 7 7 

ระบบสาธารณูปโภค - 7 7 7 7 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 25 7 8 6 7 8 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

25 7 8 6 7 8 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 6 6 6 6 6 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 700 750 650 700 800 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

Adjust Ratio   0.933 1.077 1.000 0.875 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  590,163 628,026 412,283 493,415 

WQS (%) 100% 30.00% 20.00% 35.00% 15.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 692,815 224,000 123,846 243,250 101,719 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 700,000     

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่125/140 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่

63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 เทา่กบั 0.70 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 23.98 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มลู

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนือ่งจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแก ้

ปัจจัยตา่งๆ ตามคณุลกัษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหม้ลูคา่หลงัปรับแก ้

สะทอ้นมูลคา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัไดม้ากขึน้ 

 อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่63-FSCR-GR-157.1) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(ANV) 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

คา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

(%) 

1 โรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ 

- พืน้ทีส่ว่นส านักงาน 

- พืน้ทีส่ว่นโรงงาน 

- พืน้ทีส่ว่นโลง่หลังคาคลมุ 

 

275.00 

9,015.00 

693.00 

 

12,000 

8,500 

2,000 

 

3.30 

76.63 

1.39 

 

25 

25 

25 

 

40.0% 

57.5% 

70.0% 

 

1.98 

32.57 

0.42 

 รวมอาคาร 9,983.00 8,145.20 81.31   34.96 

2 บา้นพักพนักงาน 2 ชัน้ 497.50 5,606.43 2.79 21 32% 1.89 

3 โรงอาหาร 240.00 4,260 1.02 20 30% - 55% 0.57 

4 บา้นพักคนงาน (ขนาด 20 หอ้งพัก) 

จ านวน 3 หลัง  

1,680.00 2,775.00 4.66 20 55% 2.10 

5 สิง่ปลกูสรา้งอืน่       

 5.1 รา้นคา้ยอ่ย 168.00 4,057.14 0.68 20 30% - 55% 0.47 

 5.2 หอ้งน ้า-สว้ม 1 (สว่นควบ) 48.00 3,500 0.17 20 55% 0.08 

 5.3 หอ้งน ้า-สว้ม 2 (สว่นควบ) 24.00 3,500 0.08 25 70% 0.03 

 5.4 แท๊งเก็บน ้า คสล. 1 (สว่นควบ) 32.00 3,000 0.10 13 34% 0.06 

 5.5 แท๊งเก็บน ้า คสล. 2 (สว่นควบ) 128.00 5,000 0.64 13 34% 0.42 

 5.6 ป้อมยาม (จ านวน 2 หลัง) 8.00 15,500 0.12 20 55% 0.06 

 5.7 ถนน และลาดคอนกรตี (หนา้โรงงาน) 6,990.00 1,200 8.39 23 64% 3.02 

 5.8 รัว้-ประตรูัว้ 2,188.25 1,500 3.28 19 52% 1.57 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   103.25   45.23 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement 

Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่เสือ่มราคาตาม

สภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ ดงันัน้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่126/140 

 

ราคาประเมนิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่63-FSCR-GR-

157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กบั 45.23 ลา้นบาท  

 

สรุปราคาประเมนิทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ 

ไดด้งันี้ 

รายการ (ANV) ราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ 

(ลา้นบาท) 

ทีด่นิ 23.98 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 45.23 

รวมสนิทรพัยท์ ีป่ระเมนิมลูคา่ 69.21 

 

มลูคา่ตลาดของทรัพยส์นิทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการ

ประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 รวมเทา่กับ 69.21 ลา้นบาท  

 

สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาซือ้ทีด่นิของ ANV  

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ กบัราคา

ซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ดงันี้ 

ANV 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของ

ทรพัยส์นิทีจ่ะไดม้า 

ราคาซือ้ทรพัยส์นิ สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรม 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3)/(2) 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง: ANV 69.21 69.21 - - 

หมายเหต:ุ 

1/ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั เลขที ่ 63-FSCR-GR-157.1 ลงวนัที ่ 29 

ตลุาคม 2563 โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระประเมนิทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด (Market Comparison Approach) และประเมนิ

สิง่ปลกูสรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

 

 จะเห็นไดว้า่มลูคา่ยุตธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี้ จากการประเมนิโดย 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เทา่กบั 69.21 ลา้นบาท เทา่กับราคาซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ ANV ดงัน ัน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ ANV ทีจ่ านวนไมเ่กนิ 69.21 ลา้นบาท  

มคีวามเหมาะสม 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่127/140 

 

รายการที ่4: ธุรกรรมการซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA ทีจ่งัหวดัชุมพร  

บรษัิทฯ จะเขา้ซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 12 แปลงต่อเนื่องกัน เนื้อทีร่วม 334-0-6.2 ไร่ ตัง้อยู่

ทีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวัดชมุพร เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงงานผลติถงุมอืยางแหง่ใหมข่องบรษัิทฯ 

ทีอ่ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร (“โครงการ STGT สาขาชมุพร”) ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะใชว้ธิกีารประเมนิมลูคา่ ดงันี ้ 

1) การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ STA ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี้ โดยใชว้ธิกีาร

เปรียบเทยีบกับราคาประเมนิมูลค่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ 

2) การประเมนิความเหมาะสมของการเขา้ซือ้สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ โดยการประเมนิความเหมาะสมของการ

ลงทุนในโครงการ STGT สาขาชมุพร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชว้ธิพีจิารณาความสามารถในการ

สรา้งกระแสเงนิสดในอนาคต (Free Cash Flow of the Project: FCF) ของโครงการ STGT สาขาชมุพร 

เพือ่ประเมนิ: 

 อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ (Internal Rate of Return: IRR) จากการลงทนุโครงการ STGT 

สาขาชมุพร  

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) ของโครงการ STGT สาขาชมุพร 

โดยประมาณการตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) ของบรษัิทฯ เป็นอัตราคดิลด (Discount Rate)  

 ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period: PB) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร 

 ทัง้นี ้การลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ และเป็น

โครงการในอนาคตของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ เมือ่เดอืน

มถินุายน 2563 

 รายละเอยีดการประเมนิแตล่ะวธิสีรุปไดด้งันี้ 

4.1 การประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ STA ทีจ่งัหวดัชุมพร 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอ

ปะทวิ จังหวดัชมุพร โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบกับราคาประเมนิมลูคา่ทีด่นิทีแ่ละสิง่ปลกูสรา้งประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระ 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากัด (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งโดย 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิ เมือ่วันที ่5 ตลุาคม 2563 ตามรายงานลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 

2563 (เลขที ่63-FSCR-GR-216) เพือ่วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยใชว้ธิตีน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement 

Cost Approach) รายละเอยีดสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ทีด่นิ จ านวน 12 แปลง รวมพืน้ที ่ 334-0-6.2 ไร่ 

(334.0155 ไร่) โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดแ้บง่ทีด่นิเป็น 2 กลุม่ดงันี้ 

- ทรัพยส์นิกลุม่ที ่1 ประกอบดว้ย ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เนือ้ทีด่นิรวม 283-2-82.2 ไร่ (283.7055 ไร่) 

ตัง้อยู่ที ่88/1 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) กม.427-428 ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร  

- ทรัพยส์นิกลุม่ที ่2 ซึง่เป็นทีด่นิเปลา่ เนื้อทีร่วม 50-1-24.0 ไร่ (50.31 ไร่) ตัง้อยู่ทีซ่อยเขาเหลยีง ถน

นายมาบอมฤต-ทุง่มหา (ทล.3253) กม.1-2 ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร  

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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สรุปรายละเอยีดทรัพยส์นิและการประเมนิไดด้งันี้ 

ทีด่นิกลุม่ที ่1 

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

1 26271 95 2945 25 3 28.1 บรษัิท ศรตีรังแอโกร

อนิดสัทร ีจ ากดั 

(มหาชน) 

ไมม่ ี

2 26352 96 2946 11 1 46.4 

3 26334 97 2947 18 1 38.1 

4 26335 98 2948 23 0 74.6 

5 16321 122 2968 47 3 62.0 

6 27384 123 2969 40 3 48.0 

7 26773 124 2970 38 2 69.0 

8 26774 125 2971 33 1 81.0 

9 27385 126 2972 28 3 68.0 

10 26775 127 2973 15 0 67.0 

รวมเนือ้ท ีด่นิกลุม่ท ี ่1 283 2 82.2   

ทีด่นิกลุม่ที ่2 

ล าดบัที ่ โฉนดทีด่นิ

เลขที ่

เลขทีด่นิ หนา้

ส ารวจ 

เนือ้ท ีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ทีต่รวจสอบได ้ไร ่ งาน ตารางวา  

11 26776 128 2974 22 2 68.0 บรษัิท ศรตีรังแอโกร

อนิดสัทร ีจ ากดั 

(มหาชน) 

ไมม่ ี

12 27386 129 2977 27 2 56.0 

รวมเนือ้ท ีด่นิกลุม่ท ี ่2 50 1 24.0   

รวมเนือ้ท ีด่นิกลุม่ท ี ่1 + 2 334 0 6.2   

 

 ทรพัยส์นิกลุม่ที ่1 

ทีด่นิกลุม่ที ่1 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 0.40 – 1.00 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคา

ทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลักษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ที่

พัฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (ชุมพร)  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิวา่งเปลา่พรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้ง 

ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ่ทีด่นิ (ไร)่  283-3-82.2 112-0-0 24-0-0 48-1-69.0 300-0-0 

ท าเลทีต่ัง้  ถ.เพชรเกษม 

(ทล.4)  

กม.427-428 

ถ.เพชรเกษม 

(ทล.4)  

กม.434-435 

ถ.เพชรเกษม 

(ทล.4)  

กม.435-436 

ถ.สายมาบ

อมฤต-ทุง่มหา 

(ทล.3253) แยก

จากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

ซอยเขาสะตอ 

แยกจากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

สภาพแวดลอ้ม  อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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รายละเอยีด (ชุมพร)  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า น ้าประปา และโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดยางกวา้ง 16/60 ม. ลาดยางกวา้ง 6/40 ม. ลาดยางกวา้ง 5/10 ม. 

รปูแปลง  รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง (เมตร)  160.00 400.00 310.00 195.00 380.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   1,000,000 1,000,000 500,000 400,000 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 650,000 760,000 480,000 360,000 

ปรับแกไ้มย้างพาราและปาลม์ (บาท/ไร)่  40,000 - 40,000 20,000 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  - - - - 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  610,000 760,000 440,000 340,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ 

กลุม่ 11/ 

ขอ้มลูที ่11/ ขอ้มลูที ่21/ ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ 

ท าเลทีต่ัง้ 20 7 7 7 6 4 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 15 7 7 7 6 5 

ความสะดวกในการเดนิทาง 15 7 7 7 6 5 

ระบบสาธารณูปโภค 15 7 7 7 7 5 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 20 4 5 8 7 3 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

15 4 4 7 6 3 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 595 615 720 635 410 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิกลุม่ 1 ขอ้มลูที ่1 ขอ้มลูที ่2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 

Adjust Ratio   0.97 0.83 0.94 1.45 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  590,163 628,026 412,283 493,415 

WQS (%) 100% 35.00% 20.00% 30.00% 15.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 529,865 206,557 125,611 123,685 74,012 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 530,000     

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิกลุม่ที ่ 1 ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิ เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 0.53 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 

150.36 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มลู

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนือ่งจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแก ้

ปัจจัยตา่งๆ ตามคณุลกัษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหม้ลูคา่หลงัปรับแก ้

สะทอ้นมูลคา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัไดม้ากขึน้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่130/140 

 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ตามรายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิลงวนัที ่ 29 ตลุาคม 2563 (เลขที ่ 63-FSCR-GR-216) ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิตีน้ทนุ (Cost Approach) เนือ่งจากผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มลีักษณะและการใชง้านเฉพาะ ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach)  

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการสรา้งใหม ่ (Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มราคา

ทางกายภาพ (Physical Deterioration) คา่เสือ่มราคาทางการใชป้ระโยชน์ (Functional Obsolescence) และคา่เสือ่ม

ราคาทางเศษฐกจิหรอืปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยรายละเอยีดการประเมนิมดีงัตอ่ไปนี้ 

 รายการอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(ชุมพร) 

พืน้ที ่

 

(ตร.ม.) 

มลูคา่ทดแทนใหม ่ อายุ 

(ปี) 

คา่เสือ่มราคา มลูคา่ทดแทนใหม ่

หกัคา่เสือ่มราคา 

(ลา้นบาท) 

เฉลีย่ตอ่หนว่ย  

(บาท/ตร.ม.) 

รวม 

(ลา้นบาท) 

(%) 

1 อาคารโรงเก็บเศษยาง 396.00 3,500 1,386.00 5 10% 1.25 

2 อาคารหอ้งน ้าชัน้เดยีว 6.80 800 – 6,800 50.56 5 10% 0.05 

3 อาคารสว่นโลง่หลังคาคลมุ 54.00 2,000 108.00 5 10% 0.10 

4 ลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก 1,300.00 1,200 1,560.00 5 10% 133 

5 รัว้โครงเหล็กตดีว้ยเมทัลชที 470.00 600 282.00 5 10% 0.24 

 รวมมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   3,386.56   2.96 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิราคาที่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในครัง้นี ้ คอื วธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน (Replacement 

Cost Approach) เนือ่งจากทรัพยส์นิมกีารออกแบบเพือ่การใชง้านเฉพาะ และมกีารปรับปรุงดว้ยคา่เสือ่มราคาตาม

สภาพและอายุการใชง้านของอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัส ารวจ เพือ่สะทอ้นถงึสภาพการใชง้านของทรัพยส์นิ ดงันัน้ 

ราคาประเมนิอาคารและสว่นปรับปรุงทีด่นิของ STA โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานเลขที ่63-FSCR-

GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจากตน้ทนุทดแทน เทา่กับ 2.96 ลา้นบาท  

 

 ทรพัยส์นิกลุม่ที ่2 

ทีด่นิกลุม่ที ่2 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระเลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการประเมนิมลูคา่ตลาดของทีด่นิ โดย

คดัเลอืกขอ้มูลราคาตลาดทีด่นิทีม่กีารเสนอขายหรอืขาย โดยพจิารณาทีด่นิทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละท าการ

ปรับปรุงความแตกตา่งของทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่กับราคาขายจรงิของทรัพยส์นิทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิอสิระไดพ้จิารณาขอ้มลูทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูตลาดประเภททีด่นิ จ านวน 4 รายการ ซึง่มรีาคา

เสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 0.45 – 0.65 ลา้นบาท/ไร่ เพือ่น ามาวเิคราะหม์ลูคา่ทรัพยส์นิ จากนัน้จงึประเมนิราคา

ทีด่นิโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ สถานทีต่ัง้ ขนาดและรูปร่างของทีด่นิ ลักษณะ ชนดิ และคณุภาพของสิง่ที่

พัฒนา รวมถงึระยะเวลาดว้ย และใหค้ะแนนโดยวธิถีว่งน ้าหนักเป็นตวัปรับราคาในการเปรยีบเทยีบกบัทรัพยส์นิ 

การวเิคราะหป์ระเมนิมูลคา่โดยวธิถีว่งน า้หนกัคณุภาพ (Weight Quality Score: WQS) 

รายละเอยีด (ชุมพร)  ทรพัยส์นิกลุม่ 2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 ขอ้มลูที ่6 

ประเภททรัพยส์นิ  ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ ทีด่นิวา่งเปลา่ 

เนือ้ทีด่นิ (ไร)่  50-1-24 48-1-69.0 300-0-0 52-0-0 283-0-0 

ท าเลทีต่ัง้  ซอยเขาเหลยีง 

ถ.เพชรเกษม 

(ทล.4)  

ถ.สายมาบ

อมฤต-ทุง่มหา 

(ทล.3253) แยก

ซอยเขาสะตอ 

แยกจากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

ซอยเขาสะตอ 

แยกจากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

ถนนสายสถานี

รถไฟเขาไชย

ราช-เพชรเกษม 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่131/140 

 

รายละเอยีด (ชุมพร)  ทรพัยส์นิกลุม่ 2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 ขอ้มลูที ่6 

จากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

แยกจากถ.เพชร

เกษม (ทล.4) 

สภาพแวดลอ้ม  เกษตรกรรม อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม 

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์

ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์

ไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์

ถนนผา่นหนา้ทรัพยส์นิ  ลาดยางกวา้ง 

5/10 ม. 

ลาดยางกวา้ง 

6/40 ม. 

ลาดยางกวา้ง 

5/10 ม. 

ลาดยางกวา้ง 

5/10 ม. 

ลาดยางกวา้ง 

5/116 ม. 

รปูแปลง  รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม รปูหลายเหลีย่ม 

หนา้กวา้ง (เมตร)  340.00 195.00 380.00 600.00 75.00 

ระดบัดนิ (เมตร)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร)่   500,000 400,000 650,000 450,000 

ราคาทีไ่ดต้อ่รองแลว้และมสีภาพคลอ่งตวั 

(บาท/ไร)่ 

 480,000 360,000 560,000 360,000 

ปรับแกไ้มย้างพาราและปาลม์ (บาท/ไร)่  40,000 20,000 - - 

ปรับสว่นตา่งคา่ถมดนิ (บาท/ไร)่  - - - - 

ราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท/ไร)่  440,000 340,000 560,000 360,000 

       

ปจัจยัประกอบการพจิารณา น า้หนกั 

(%) 

ทรพัยส์นิ 

กลุม่ 21/ 

ขอ้มลูที ่31/ ขอ้มลูที ่41/ ขอ้มลูที ่51/ ขอ้มลูที ่61/ 

ท าเลทีต่ัง้ 20 4 6 4 5 5 

สภาพแวดลอ้มและความเจรญิ 15 5 6 5 5 5 

ความสะดวกในการเดนิทาง 15 5 6 5 5 5 

ระบบสาธารณูปโภค 15 6 7 5 5 7 

ขนาดและรปูรา่งทีด่นิ 20 7 7 3 7 3 

การใชป้ระโยชนแ์ละความ

เหมาะสม 

15 6 6 3 6 3 

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย/ผงัเมอืง - 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนการถว่งน า้หนกั 100 550 635 410 555 460 

COMPARABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

  ทรพัยส์นิกลุม่ 2 ขอ้มลูที ่3 ขอ้มลูที ่4 ขอ้มลูที ่5 ขอ้มลูที ่6 

Adjust Ratio   0.87 1.34 0.99 1.20 

ราคาหลงัปรับแก ้ (บาท/ไร)่  381,102 456,098 554,955 430,435 

WQS (%) 100% 20.00% 15.00% 45.00% 20.00% 

มลูคา่หลงัจากการใหน้ ้าหนัก (บาท) 480,452 76,220 68,415 249,730 86,087 

มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ (บาท/ไร)่ 480,000     

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 

หมายเหต:ุ 1/ Rating score 1-2 = ดอ้ย, 3-4 = คอ่นขา้งดอ้ย, 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 = ดมีาก 

 

มลูคา่ตลาดทีด่นิกลุม่ที ่ 2 ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการประเมนิราคา

ทรัพยส์นิ เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 เทา่กับ 0.48 ลา้นบาท/ไร่ คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กับ 

24.15 ลา้นบาท  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การประเมนิมลูคา่ทีด่นิดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดเป็นวธิทีี่

เหมาะสมส าหรับการประเมนิมูลคา่ทรัพยส์นิทีม่รีายการซือ้ขายหรอืเสนอซือ้เสนอขายทีเ่ปรยีบเทยีบได ้ ซึง่มขีอ้มลู

ตลาดทีเ่ปรยีบเทยีบเพยีงพอ เชน่ ทีด่นิเปลา่ เป็นตน้ นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ทีด่นิเปลา่ทีน่ ามา



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่132/140 

 

เปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสม เนือ่งจากอยูใ่นท าเลใกลเ้คยีง รวมถงึผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการปรับแก ้

ปัจจัยตา่งๆ ตามคณุลกัษณะของทรัพยส์นิแตล่ะรายการเทยีบกับทรัพยส์นิทีป่ระเมนิราคา ท าใหม้ลูคา่หลงัปรับแก ้

สะทอ้นมูลคา่ทีเ่หมาะสมและสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัไดม้ากขึน้ 

สรุปราคาประเมนิสนิทรัพยก์ลุม่ที ่1 และกลุม่ที ่2 จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ไดด้งันี้ 

รายการ (ชุมพร) ราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ 

(ลา้นบาท) 

ทีด่นิกลุม่ที ่1 150.36 

ทีด่นิกลุม่ที ่2 24.15 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิกลุม่ที ่1 2.96 

รวมสนิทรพัยท์ ีป่ระเมนิมลูคา่ 177.47 

 

มลูคา่ตลาดของทรัพยส์นิทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ ตามรายงานการ

ประเมนิราคาทรัพยส์นิ เลขที ่63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2563 รวมเทา่กบั 177.47 ลา้นบาท  

 

สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาซือ้ทีด่นิของ STA ทีจ่งัหวดัชุมพร  

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ กบัราคา

ซือ้ทีด่นิ ดงันี้ 

ชุมพร 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของ

ทรพัยส์นิทีจ่ะไดม้า 

ราคาซือ้ทรพัยส์นิ สงูกวา่ (ต า่กวา่)  

ราคาซือ้สงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรม 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3)/(2) 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง: ชมุพร 177.47 177.47 - - 

หมายเหต:ุ 

1/ มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ จ ากดั เลขที ่ 63-FSCR-GR-216 ลงวนัที ่ 29 

ตลุาคม 2563 โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระประเมนิทีด่นิดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดและประเมนิสิง่ปลกูสรา้งดว้ยวธิคีดิจากตน้ทนุ

ทดแทน (Replacement Cost Approach) 

 

 จะเห็นไดว้า่มลูคา่ยุตธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA ทีจ่ะไดม้าในครัง้นี ้ จากการประเมนิโดย 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ เทา่กบั 177.47 ลา้นบาท เทา่กบัราคาซือ้ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของ STA ดงัน ัน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งของ STA ทีจ่งัหวดัชุมพร ทีจ่ านวนไมเ่กนิ 

177.47 ลา้นบาท มคีวามเหมาะสม 
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4.2 การประเมนิความเหมาะสมของธุรกรรมซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจาก STA โดยการประเมนิความ

เหมาะสมของการลงทนุในโครงการ STGT สาขาชุมพร  

การประเมนิความเหมาะสมของการเขา้ซือ้สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ โดยการประเมนิความเหมาะสมของการ

ลงทุนในโครงการ STGT สาขาชมุพร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชว้ธิพีจิารณาความสามารถในการสรา้งกระแส

เงนิสดในอนาคต (Free Cash Flow of the Project: FCF) ของโครงการ STGT ชมุพร เพือ่ประเมนิ: 

 อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ (Internal Rate of Return: IRR) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขา

ชมุพร 

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการ STGT สาขาชมุพร

โดยประมาณการตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

ของบรษัิทฯ เป็นอตัราคดิลด (Discount Rate)  

 ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period: PB) จากการลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร 

เพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท า

ประมาณการทางการเงนิส าหรับโครงการ STGT สาขาชมุพรโดยอา้งองิจากแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ขอ้มลูแผนการ

ลงทนุน าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และอา้งองิขอ้มูลผลการด าเนนิงานในอดตีของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาถงึสภาวะอตุสาหกรรม ผลกระทบจาก COVID-19 ตอ่อตุสาหกรรมผลติถงุมอืยาง ภาวะ

เศรษฐกจิโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั (Conservative Basis) โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

จัดท าประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 11 ปี ตัง้แตปี่ 2564 – 2574 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให ้

สมมตฐิานไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกต ิ

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของโครงการ STGT สาขาชมุพรโดยอา้งองิ

ขอ้มลู และสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วตัถุประสงค์

ในการประเมนิความเหมาะสมของการลงทนุของทรัพยส์นิทึจ่ะไดม้าในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากภาวะเศรษฐกจิ และ

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของโครงการ STGT สาขาชมุพรและบรษัิทฯ รวมทัง้สถานการณ์

ภายในของบรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคัญจากสมมตฐิานทีก่ าหนด ความเหมาะสมของการลงทนุที่

ประเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

 การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุโครงการ STGT สาขาชุมพร 

 บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะกอ่สรา้งโรงงานถงุมอืยางแหง่ใหมบ่นทีด่นิซือ้จาก STA ในครัง้นี้ จ านวน 28 

สายการผลติ ก าลงัการผลติทางเทคนคิ27รวมประมาณ 9,449 ลา้นชิน้/ปี ส าหรับการผลติถงุมอืยางประเภทถงุมอืยาง

สงัเคราะห ์(Nitrile Butadiene Rubber: NBR) และถงุมอืยางธรรมชาตปิระเภทไมม่แีป้ง (Natural Rubber Powder 

Free: NRPF) บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะสรา้งโครงการ STGT สาขาชมุพร ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2565 - 2566 โดยปัจจุบนั

อยูร่ะหวา่งขอรับบตัรสง่เสรมิการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ส าหรับกจิการผลติถงุมอืยางทาง

การแพทย ์ 

 รายไดจ้ากการขาย 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานการใชก้ าลงัการผลติในปี 2565 เทา่กบัรอ้ยละ 85 ของก าลงัการ

ผลติทางเทคนคิ และในปี 2566 เป็นตน้ไป ก าลงัการผลติปรับตวัเป็นรอ้ยละ 90 ของก าลงัการผลติทางเทคนคิ ซึง่

อา้งองิจากอตัราการใชก้ าลงัการผลติของโรงงานหาดใหญใ่นปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 (ในชว่งรอ้ย

                                                

27 ก าลงัการผลติทางเทคนคิ ประมาณการจากก าลงัการผลติตดิตัง้ และปรับปรงุดว้ยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร ในแตล่ะปี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่134/140 

 

ละ 89.44 - 96.5) ซึง่เป็นชว่งเวลากอ่นการเพิม่ก าลงัการผลติเพือ่รองรับความตอ้งการใชจ้ากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  

 ราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยางสงัเคราะห ์NBR เทา่กับ 721.60 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ และราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยาง

ธรรมชาตแิบบไมม่แีป้ง เทา่กบั 718.38 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่ราคาขายถงุมอืยางของบรษัิทฯ ในชว่ง

ปี 2561 – 2562 ซึง่เป็นชว่งราคากอ่น COVID-19 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานราคาขายถงุมอืยาง

ทางการแพทยก์ลับสูร่ะดบัปกตปิระมาณปลายปี 2564 (โปรดดรูายละเอยีดใน สว่นที ่ 3 รายการที ่ 2 หัวขอ้ 2.2.1 

ภาวะอตุสาหกรรมถงุมอืยาง)  

 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานราคาขายเฉลีย่ถงุมอืยางคงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

ภายหลงั COVID-19 ความตอ้งการใช ้ (Demand) และการผลติถงุมอืยาง (Supply) ปรับตัวมาอยูร่ะดับทีส่มดลุกนั

หรอืปรมิาณการผลติสงูกวา่ความตอ้งการใช ้จะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคา  

ประมาณการรายไดจ้ากการขายถงุมอืยางโครงการ STGT สาขาชมุพร สรุปดงันี้ 

ชุมพร 2565F3/ 2566F3/ 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

ก าลงัการผลติทางเทคนคิ1/ 

(ลา้นชิน้) 

3,087.58  8,387.04  9,449.40  9,449.40  9,449.40  9,449.40  9,449.40  9,449.40  9,449.40  9,449.40  

การใชก้ าลงัการผลติ2/6/ 

(ลา้นชิน้) 

2,624.44  7,548.34  8,504.46  8,504.46  8,504.46  8,504.46  8,504.46  8,504.46  8,504.46  8,504.46  

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

ราคาขายเฉลีย่ – NBR4/ 

(บาท/1,000 ชิน้)  

721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 721.60 

ราคาขายเฉลีย่ – NRPF4/ 

(บาท/1,000 ชิน้) 

718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  718.38  

% เพิม่ขึน้ของราคาขายเฉลีย่   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รายไดจ้ากการขาย  

(ลา้นบาท) 

1,889.57  5,434.73  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  

% เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าก

การขาย 

 187.62 12.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหต:ุ 1/ ก าลงัการผลติทางเทคนคิ ประมาณการจากก าลงัการผลติตดิตัง้ และปรับปรงุดว้ยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร ใน

แตล่ะปี 

 2/ ปรมิาณขายตอ่ก าลงัการผลติทางเทคนคิ 

 3 ก าลงัการผลติจาก 20 สายการผลติในปี 2565 และจ านวน 28 สายการผลติในปี 2566 

 4/ Nitrile Butadiene Rubber (NBR) ถงุมอืยางสงัเคราะห ์

 5/ Natural Rubber Powder Free (NRPF) ถงุมอืยางธรรมชาตแิบบไมม่แีป้ง 

 6/ ใหส้มมตฐิานผลติ NBR และ NRPF ในสดัสว่น 50:50 ตามแผนงานของบรษัิทฯ 

 

 ตน้ทนุขาย (ไมร่วมคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย) 

 ตน้ทนุขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุบิ คา่สาธารณูปโภค คา่แรง และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ตน้ทนุขาย (ไม่

รวมคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย) เทา่กบัรอ้ยละ 78.1028 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่ประมาณการจากอตัราสว่น

ตน้ทนุขายเฉลีย่ตอ่รายไดจ้ากการขายในชว่งปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 (Pre-Covid 19) (อตัราสว่น

                                                

28 โครงสรา้งตน้ทนุ ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุบิประมาณรอ้ยละ 55 ตน้ทนุสาธารณูปโภคและคา่แรงประมาณรอ้ยละ 27 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ประมาณ

รอ้ยละ 18 
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ตน้ทนุขายอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 75.5 - 81.5 ของรายไดจ้ากการขาย) ทัง้นี ้ชว่งไตรมาสที ่2 – 3 ปี 2563 ซึง่เป็นชว่งที ่

COVID-19 เริม่ระบาดอยา่งหนักไปทั่วโลก อตัราสว่นตน้ทนุขายเฉลีย่ปรับตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 65 และรอ้ยละ 37 

ของรายไดใ้นชว่งไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่3 ปี 2563 ตามล าดับ 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 คา่ใชจ้่ายในการขายประกอบดว้ย คา่ขนสง่ คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่นายหนา้และสง่เสรมิการขาย คา่

ประกนัภัย และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานทีส่ าคญัดังนี้ 

 คา่ขนสง่ เทา่กับ 10.00 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ขนสง่ในชว่งปี 2561 – 

2562 และไตรมาสที ่ 1 – 3 ปี 2563 และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ขนสง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี 

เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 

10M2563) 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน เทา่กับ 4.10 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน

เฉลีย่ในชว่งปี 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ย

พนักงานขายในชว่งปี 2560 – 2561 เนือ่งจากมกีารจัดโครงสรา้งองคก์ร และมกีารโอนพนักงานขายมาจาก 

STA  

นอกจากนี ้ตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยพนักงานเฉลีย่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี 1 เทา่กับคา่เฉลีย่อตัรา

การเตบิโตของดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

 คา่นายหนา้และสง่เสรมิการขายและคา่เบีย้ประกนัภัย เทา่กับรอ้ยละ 0.36 ของรายไดจ้ากการขาย โดย

อา้งองิจากคา้เฉลีย่อัตราสว่นคา่นายหนา้และสง่เสรมิการขายและคา่เบีย้ประกนัภัยตอ่รายไดจ้ากการขายใน

ปี 2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เทา่กบั 2.40 บาทตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้่ายอืน่ๆในชว่งปี 

2561 – 2562 และไตรมาสที ่1 – 3 ปี 2563 และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อัตราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 

และ 10M2563) 

 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่ใชจ้า่ยส านักงาน คา่ธรรมเนยีมวชิาชพีและที่

ปรกึษา คา่ธรรมเนยีมธนาคารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

เทา่กับ 14.40 บาทตอ่ ตอ่ 1,000 ชิน้ ในปี 2564 โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยบรหิารในชว่งปี 2562 และ 

ไตรมาสที ่ 1 – 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมไ่ดพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยบรหิารในชว่งปี 2560 – 2561 

เนือ่งจากมกีารยกเลกิการรวมธุรกจิ Demerger และการจัดโครงสรา้งองคก์รในชว่งปีดงักลา่ว  

 นอกจากนี ้ตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยบรหิารเฉลีย่ขึน้รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการ

เตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) 

 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

เงนิลงทนุในโครงการ STGT สาขาชมุพร จะมาจากเงนิเพิม่ทนุจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของ

บรษัิทฯ (IPO) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่136/140 

 

 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน โครงการ STGT สาขาชมุพร ไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุ จาก

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ส าหรับกจิการผลติถงุมอืยางทางการแพทย ์โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ป็น

เวลา 8 ปี เชน่เดยีวกนักบัโครงการ STGT สาขาสะเดา 1 

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลายกเวน้ภาษี ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

เทา่กับรอ้ยละ 20  

 

 คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

บรษัิทฯ ไดป้ระมาณคา่ใชจ้่ายลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร จ านวน 5,827.47 ลา้นบาท โดยมี

ระยะเวลาลงทนุในชว่งปี 2564 - 2565 ประกอบดว้ย 

โครงการ STGT ชุมพร ลา้นบาท 

คา่ซือ้ทีด่นิจาก STA 177.47 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 5,650.00 

รวมคา่ใชจ้า่ยลงทนุ  5,827.47 

 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ คาดการณ์วา่จะสามารถเริม่ผลติถงุมอืยางจาก 20 สายการผลติในปี 2565 และอกี 8 

สายการผลติในปี 2566 

นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยลงทนุอกีประมาณ 56.50 ลา้นบาทตอ่ปี 

(ประมาณรอ้ยละ 1 ของมูลคา่เงนิลงทนุในเครือ่งจักร อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง) ในปี 2566 และตัง้แตปี่ 2567 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 

และ 10M2563) 

 

 อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

ก าหนดโดยใชค้า่เฉลีย่ของขอ้มลูในอดตีปี 2560 - 2562 และไตรมาสที ่1 ปี 2563 ดงันี้ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ 46.00 วนัโดยเฉลีย่ 

สนิคา้คงเหลอื 20.00 วนัโดยเฉลีย่ 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ 14.00 วนัโดยเฉลีย่ 

 

ประมาณการงบก าไรขาดทนุของโครงการ STGT สาขาชมุพร สรุปดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT ชุมพร 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

งบก าไรขาดทนุ           

รายไดจ้ากการขาย 1,889.57  5,434.73  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  6,123.13  

ตน้ทนุขาย  1,475.76  4,244.53  4,782.16  4,782.16  4,782.16  4,782.16  4,782.16  4,782.16  4,782.16  4,782.16  

ก าไรขัน้ตน้ 413.82  1,190.21  1,340.97  1,340.97  1,340.97  1,340.97  1,340.97  1,340.97  1,340.97  1,340.97  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 51.81  151.46  173.45  176.30  179.22  182.18  185.21  188.29  191.43  194.62  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 46.16  127.75  146.65  149.43  152.25  155.13  158.06  161.05  164.09  167.19  

EBITDA 315.85  911.00  1,020.87  1,015.24  1,009.50  1,003.65  997.70  991.63  985.45  979.15  

ก าไรกอ่นดอกเบีย้และภาษี 296.29  704.07  724.17  706.80  689.11  671.09  664.03  656.83  649.49  642.02  

ก าไรสทุธ ิ 296.44  704.19  724.28  706.92  689.23  671.20  664.13  656.94  519.70  513.72  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่137/140 

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value Growth) 

ก าหนดใหม้อีัตราการขยายตวัหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการทีร่อ้ยละ 0 ตอ่ปี ตามหลักความระมัดระวัง 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

อตัราสว่นลดทีใ่ชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดไดม้าจาก การค านวณตน้ทนุทางการ

เงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี้ 

(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

โดยที ่ Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง STGT 

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 

Ke (หรอื Re) = Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 2.18 

ตอ่ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 22 ตลุาคม 2563) ซึง่เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัร

รัฐบาลทีม่อีายุยาวทีส่ดุทีรั่ฐบาลมกีารออกและเสนอขายอย่างตอ่เนือ่ง โดยมี

สมมตฐิานวา่ธรุกจิยังคงด าเนนิตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = 0.8974 เทา่ โดยอา้งองิจาก Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia: MYX) และประเทศสงิคโปร ์

(Singapore Exchange: SGX) จ านวน 5 บรษัิท29 ซึง่ด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่าย

ถงุมอืยาง เชน่เดยีวกนักบั STGT (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวนัที ่ 22 ตลุาคม 

2563) และปรับปรุงดว้ยอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่ทนุของ STGT ส าหรับงวด

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563  

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 

28 ปี ตัง้แตปี่ 2535 - 2562 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.17 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่ี

การประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจาก

เป็นชว่งระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

                                                

29 บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายถงุมอืยาง Top 5 ของโลก ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซยีจ านวน 4 บรษัิท ไดแ้ก ่  Top 

Glove Corporation Bhd., Supermax Corp. Bhd., Kossan Rubber Industries Bhd. และ Hartalega Holdings Bhd. และบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพยส์งิคโปร ์จ านวน 1 บรษัิท ไดแ้ก ่Riverstone Holdings Limited (ไมไ่ดนั้บรวม Beta ของ STGT เนือ่งจากหุน้ STGT เพิง่เขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไมถ่งึ 360 วนัท าการ) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่138/140 

 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกู ้ ทีป่ระมาณรอ้ยละ 2.82 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัอตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Interest Rate) ของบรษัิทฯ ณ ปัจจุบนั  

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่ 0.19 เทา่ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่น

หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (Effective Tax Rate) ทีร่อ้ยละ 20.00 ตอ่ปี 

 

ดงัน ัน้ อตัราสว่นลดหรอื WACC ทีค่ านวณไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี 

โดยอาศยัขอ้มลูและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้จะสามารถค านวนกระแสเงนิสดของโครงการ STGT สาขา

ชมุพร ไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT  

สาขาชุมพร 

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

EBITDA - 315.85  911.00  1,020.87  1,015.24  1,009.50  1,003.65  997.70  991.63  985.45  979.15  

ภาษีเงนิได ้ - 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (129.90) (128.40) 

เงนิทนุหมุนเวยีน  - (285.07) (534.84) (103.86) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ - (3,632.14) (1,670.79) (57.57) (58.66) (59.76) (60.89) (62.04) (63.22) (64.41) (65.63) 

กระแสเงนิสดของ

โครงการ 

(581.04) (3,601.37) (1,294.63) 859.44  956.58  949.74  942.76  935.65  928.41  791.14  785.12  

มลูคา่ปัจจบุันกระแส

เงนิสดของโครงการ 

(545.35) (2,992.64) (980.68) 593.46  602.13  544.96  493.12  446.13  403.54  313.46  283.57  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการ STGT สาขาชุมพร  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด (838.30) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 2,923.40 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ STGT สาขาชมุพร – สทุธ ิ(NPV of Project) 2,085.10 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (รอ้ยละตอ่ปี)  14.09% 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)  8.89 ปี 

 

 จากการพจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของโครงการ STGT สาขาชมุพร ในกรณีฐานโดยใชอ้ตัราคดิลด

รอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี จะไดม้ลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด - สทุธ ิ (NPV) ของโครงการ STGT สาขาชมุพร เทา่กบั 

2,085.10 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 14.09 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุเทา่กับ 8.89 

ปี  

การวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด (Sensitivity Analysis) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยังไดท้ าการการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงนิสดของ

โครงการ STGT สาขาชมุพร ดว้ยการปรับตัวแปรทีส่ าคัญดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ปรับอัตราการเพิม่ขึน้ของราคาขายถงุมอืยางเป็นรอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี เทา่กับคา่เฉลีย่อตัราการตบิโตของ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2544 – 2562 และ 10M2563) (จากอัตรารอ้ยละ 0 เป็น

อตัรารอ้ยละ 1.89 ตอ่ปี) 

(2) ปรับอัตราก าไรขัน้ตน้ลดลงเป็นรอ้ยละ 20.90 (จากรอ้ยละ 21.90 เป็นรอ้ยละ 20.90) 

 ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การปรับอตัราเพิม่ขึน้/ลดลงดงักลา่วเป็นชว่งทีเ่หมาะสม โดย 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาจากขอ้มูลอตุสาหกรรมในอดตีและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอดตี 

สรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด ไดด้งันี้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่139/140 

 

เงนิลงทนุโครงการ STGT สาขาชมุพร อตัราการเตบิโตของราคาขายถงุมอืยาง 

0.00% 1.89% 

งบลงทนุโครงการ (ลา้นบาท) 
5,827.47

1/

 5,827.47
1/

 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.9% 

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

Net NPV (ลา้นบาท) 1,606.75  2,623.58  

IRR (%) 13.07% 14.88% 

Payback Period (ปี) 9.40  8.80  

อตัราก าไรขัน้ตน้ 21.9% 

(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

Net NPV (ลา้นบาท) 2,085.10  3,159.07  

IRR (%) 14.09% 15.94% 

Payback Period (ปี) 8.89 8.38 

หมายเหต:ุ 1/ งบลงทนุประกอบดว้ย เงนิลงทนุซือ้ทีด่นิ 177.47 ลา้นบาท + เงนิลงทนุอาคารและเครือ่งจักร 5,650.00 ลา้นบาท 

 

จากผลการวเิคราะหค์วามไวตอ่การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ สรุปไดด้งันี้ 

 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(NPV) ของโครงการอยู่ในชว่ง 1,606.75 - 3,159.07 ลา้นบาท 

 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 13.07 – 15.94 ตอ่ปี  

 ระยะเวลาคนืทนุอยูใ่นชว่ง 8.38 – 9.40 ปี  

 ทัง้นี ้การประเมนิมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด และอตัราผลตอบแทนของโครงการ STGT สาขาชมุพร ในครัง้

นีจ้ัดท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปกต ิ ดงันัน้ การ

เปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกับแผนธรุกจิและนโยบายตา่งๆ ของบรษัิทฯ รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรอืสภาวะเศรษฐกจิ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิ อาจท าใหเ้กดิความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัจากการด าเนนิธรุกจิใน

ปัจจุบนัของโครงการ STGT สาขาชมุพร หรอืเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรทีก่ าหนดไว ้ อาจท าให ้

ประมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคัญ และอาจสง่ผลกระทบ

ใหม้ลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสดและอตัราผลตอบแทนของโครงการทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเชน่กนั  

 

 สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความเหมาะสมของการลงทุนโครงการ STGT 

สาขาชุมพร  

 จากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทนุในโครงการ STGT สาขาชมุพร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

พบวา่ มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) ของโครงการ จะเทา่กับ 1,606.75 - 3,159.07 

ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 13.07 – 15.94 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่อัตราสว่นลด (WACC) ที่

เทา่กบัรอ้ยละ 9.70 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุ 8.38 – 9.40 ปี ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การเขา้ซือ้

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งจาก STA จ านวน 177.47 ลา้นบาท และงบพัฒนาโครงการจ านวนไมเ่กนิ 5,650.00 ลา้นบาท 

รวมเป็นมูลคา่รวมโครงการเทา่กบั 5,827.47 ลา้นบาท มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทนุ และการลงทุนมคีวาม

เหมาะสม 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่140/140 

 

สว่นที ่ 4: สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการที่

เกีย่วโยงกนั 

 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary)” 

หนา้ที ่10 ของรายงานฉบบันี้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใช ้

ประกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยแ์ละรายการที่

เกีย่วโยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงืผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากัด (“PSE”) 

  Premiere System Engineering Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : วศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบวงจร 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 123 หมูท่ี ่8 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

ทีต่ัง้ส านักงานสาขา : 133 ถนนรักษ์พรุ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

ทนุจดทะเบยีน : 50,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทนุทีช่ าระแลว้ : 50,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษัิท พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั (PSE) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2537 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประกอบธรุกจิดา้นวศิวกรรมบรกิาร (Engineering Service) อยา่งครบวงจร ในการออกแบบ สรา้ง ผลติและตดิตัง้

เครือ่งจักร ใหก้ับโรงงานในกลุม่ STA การใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมครอบคลมุดงันี ้ 

1. บรกิารดา้นการออกแบบ ผลติ ตติตัง้ ช ิน้สว่นอปุกรณ์อะไหล ่ เครือ่งจักรอตุสาหกรรม ระบบอตัโนมัต ิ

และชิน้สว่นประกอบการผลติ (Assembly Line) ตามแบบวศิวกรรม  

2. บรกิารดา้นการปรับปรุง และบ ารุงรักษาเครือ่งจักร ทัง้ทางดา้นเครือ่งกล และไฟฟ้า 

3. บรกิารคดิคน้วจิัย และพัฒนาผลติภัณฑ ์(R&D) และนวตักรรม  

4. บรกิารดา้นการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัอตุสาหกรรม (Calibration) ทีม่ขีอบขา่ยการสอบเทยีบมากทีส่ดุ

ในภาคใต ้ แกท่ัง้ภายในกลุม่และภายนอกกลุม่ STA โดยใหบ้รกิารสอบเทยีบเครือ่งมอื ทัง้ดา้นปรมิาตร อณุหภมู ิ

แรงดนั มวลไฟฟ้า และเครือ่งมอืวเิคราะห ์ 

5. บรกิารดา้นเทคนคิ เชน่ ตรวจวัดและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน วเิคราะหก์ารออกแบบ โครงสรา้ง บรกิาร

ตรวจวดัความสัน่สะเทอืนของเครือ่งจักร ตรวจสอบการวางแนว (Laser Alignment)  

6. ใหค้ าปรกึษาเพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจักรใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้บงัคบั

ของกฎหมาย อาท ิใหบ้รกิารการตรวจวัดความรอ้น แสงสวา่ง เสยีง ตรวจรับรอง ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และ

ตรวจรับรองความปลอดภัยในการใชปั้น้จั่น เป็นตน้  

7. ใหค้ าปรกึษาดา้นสภาพสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในการท างานทัง้ตอ่ชวีติและทรัพยส์นิเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับขอ้บงัคับของกฎหมาย และยงัมผีลติภัณฑบ์างสว่นทีไ่ดรั้บการจดสทิธบิตัร 

โดย PSE ไดรั้บการรับรองคณุภาพในหลายดา้นดงันี้ 

ปี 2552 ไดรั้บการรับรองระบบจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน OHAS 18001:2007 จาก

บรษัิท ทยีวู ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ปี 2553 ไดรั้บการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(สรอ.หรอื Management System Certification Institute (Thailand): MASCI) 

ปี 2554 ไดร้บการรับรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบเครือ่งมอืวัดอตุสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 จากส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 

ทัง้นี ้ PSE รับจา้งเหมาบรกิารผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรในการผลติถงุมอืยางพรอ้มระบบอปุกรณ์ เบ็ดเสร็จ 

(Turnkey) ใหแ้กท่ัง้ 3 โรงงานผลติในปัจจบุนัของบรษัิทฯ (รวม 145 สายการผลติ มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 

32,619 ลา้นชิน้ตอ่ปี) รวมทัง้อยูร่ะหวา่งผลติและตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่การขยายก าลงัการผลติของโรงงานสาขา 

สรุาษฎรธ์าน ี2 และ 3 (รวม 18 สายการผลติ มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 6,169 ลา้นชิน้ตอ่ปี โดยเริม่กอ่สรา้งในปี 

2563) 

โดยมโีครงสรา้งรายไดย้อ้นหลัง 3 ปี และไตรมาสที ่1 - 3 ปี 2563 ดงันี้ 

ประเภทรายได ้ 2560 2561 2562 งวด 9 เดอืนปี 2563 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

การผลติและตดิตัง้ 757.52 69.74 1,156.73 80.56 2,006.81 87.20 402.05 62.14 

ซอ่มบ ารงุเครือ่งจักร 82.91 7.63 22.61 1.57 23.66 1.03 19.19 2.97 

ท าความสะอาด 57.91 5.33 72.42 5.04 85.19 3.70 79.73 12.32 

การสอบเทยีบ 14.92 1.37 13.72 0.96 12.08 0.52 10.44 1.61 

ขายวตัถดุบิ 161.36 11.31 162.38 11.31 163.83 7.12 131.33 20.30 

บรกิารส านักงาน 6.00 0.55 - - - - - - 

รายไดค้า่เชา่ 0.60 0.06 0.05 0.00 - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,081.21 99.54 1,472.92 99.47 2,291.57 99.57 642.73 99.35 

ดอกเบีย้ 0.97 0.09 3.61 0.25 1.38 0.06 0.34 0.05 

รายไดอ้ืน่2/ 4.04 0.37 4.05 0.28 8.44 0.37 3.89 0.60 

รวม 1,086.23 100.00 1,435.58 100.00 2,301.39 100.00 646.96 100.00 

ทีม่า: PSE 

หมายเหต:ุ 1/ รายไดอ้ืน่ประกอบดว้ยรายไดค้า่บรกิารพืน้ทีแ่ละรายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุ

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

กอ่นการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่คณะกรรมการของ PSE ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563 จ านวน 4 คน ดงันี้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายไชยยศ สนิเจรญิกลุ กรรมการ 

2. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ กรรมการ 

3. นายรัฐพงศ ์ลาภาโรจนก์จิ กรรมการ 

4. นายพนัเลศิ หวงัศภุดลิก กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ PSE 

หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อี านาจลงนามไดแ้ก ่กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

 หลงัการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่คณะกรรมการของ PSE หลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะเป็นดงันี้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ กรรมการ 

2. นายรัฐพงศ ์ลาภาโรจนก์จิ กรรมการ 

3. นายพนัเลศิ หวงัศภุดลิก กรรมการ 

4. นางสาวจรญิญา จโิรจนก์ลุ กรรมการ 

5. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

กอ่นการเขา้ท ารายการ 

ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2563 PSE มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 50,000,000 บาท แบง่เป็น

หุน้สามัญ 500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)1/ 419,996 83.9992 

2. บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั2/ 80,000 16.0000 

3. นายพนัเลศิ หวงัศภุดลิก 3 0.0006 

4. นายอรา่ม ศริสิวุฒัน ์ 1 0.0002 

 รวม 500,000 100.0000 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ PSE (บอจ. 5) 

1/ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2/ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั (RBL) เป็นบรษัิทยอ่ยของ STA 

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้: จ านวน 1,600,000,000 บาทแบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 16,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

กรรมการ: นายไชยยศ สนิเจรญิกลุ นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ นายภัทราวธุ พาณชิยก์ลุ และนายเฉลมิภพ แกน่จัน 

ผูถ้อืหุน้: 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 15,999,994 99.99996250 

2. นางสาวนรศิรา สนิเจรญิกลุ 1 0.00000625 

3. บรษัิท พฤกษาแมนชัน่ จ ากดั 1 0.00000625 

4. นางสาวสมศร ีศริสิวุฒัน ์ 1 0.00000625 

5. นางอรนุช ศริสิวุฒัน ์ 1 0.00000625 

6. นายอรา่ม ศริสิวุฒัน ์ 1 0.00000625 

7. นายเอกชยั ชโลธรสทุธ ิ 1 0.00000625 

รวม 16,000,000 100.00000000 

ทีม่า: corpus.bol.co.th 

 

หลงัการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ PSE หลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะเป็นดงันี ้

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 499,996 99.9992 

2. นายพนัเลศิ หวงัศภุดลิก 3 0.0006 

3. นายอรา่ม ศริสิวุฒัน ์ 1 0.0002 

รวม 500,000 100.0000 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงนิของ PSE ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิ

ระหวา่งกาล ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

30 ก.ย. 2563 

สอบทาน3/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 401.02 173.82 261.81 73.06 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 110.41 301.61 157.34 340.31 

รายไดท้ีย่ังไมไ่ดเ้รยีกช าระ 75.00 79.77 45.82 - 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่4 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

30 ก.ย. 2563 

สอบทาน3/ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่ - 300.00 - - 

สนิคา้คงเหลอืและงานระหวา่งท าตามสญัญา 203.27 183.97 191.47 261.89 

เงนิประกนัผลงาน 89.50 - - - 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 11.85 3.62 0.87 23.03 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 891.06 1,042.79 657.30 698.29 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน     

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 278.05 264.89 255.39 250.03 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 16.59 12.24 8.06 7.31 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ - - - 2.98 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี - - - 8.69 

ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ยรอขอคนื 69.05 100.04 82.85 51.86 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.57 0.56 0.59 1.25 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 364.25 377.73 346.89 322.12 

 รวมสนิทรพัย ์ 1,255.31 1,420.52 1,004.20 1,020.41 

หนีส้นิหมนุเวยีน     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 109.44 123.45 94.18 317.08 

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้ง - - 44.09 0.21 

เงนิกูย้มืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง - - - 80.00 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - - - 0.87 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย - - - 2.51 

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญา 57.57 169.57  - 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 1.55 3.03 4.82 1.08 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 168.57 296.05 143.09 401.75 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 17.5 16.90 14.00 21.84 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - - - 2.13 

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชนข์อง

พนักงานเมือ่เกษียณอาย ุ

26.23 24.18 35.53 37.71 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 43.81 41.08 49.53 61.68 

 รวมหนีส้นิ 212.38 337.13 192.62 463.43 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ทนุจดทะเบยีน  50.00 50.00 50.00 50.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 50.00 50.00 50.00 50.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม     

 จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 5.00 5.00 5.00 

 ยังไมไ่ดจั้ดสรร 893.79 936.84 667.59 414.64 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้     

สว่นเกนิทนุจากการประเมนิราคาสนิทรพัย ์– 

สทุธจิากภาษีเงนิได ้

94.14 91.55 88.99 87.34 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  1,042.93 1,083.39 811.58 556.98 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,255.31 1,420.52 1,004.20 1,020.41 

 

 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบระหวา่งกาล

ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่5 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

ปี 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

ปี 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2562 

สอบทานแลว้3/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2563 

สอบทานแลว้3/ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,081.21 1,427.92 2,291.57 1,814.54 642.73 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (954.49) (1,308.20) (2,187.61) (1,726.67) (586.13) 

ก าไรข ัน้ตน้ 126.72 119.72 103.96 87.87 56.61 

รายไดอ้ืน่ 4.04 4.05 8.77 2.91 3.89 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจัดจ าหน่าย (4.07) (5.47) (3.49) (2.48) (1.98) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (73.31) (77.16) (72.52) (53.14) (51.20) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น - - - (0.39) (0.12) 

ก าไรกอ่นรายไดแ้ละตน้ทนุทางการเงนิ

และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้

53.39 41.14 36.73 34.78 7.20 

รายไดท้างการเงนิ 0.97 3.61 1.38 1.17 0.34 

ตน้ทนุทางการเงนิ (21.26) - - - (0.47) 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 33.10 44.74 38.11 35.95 7.06 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (4.30) (8.10) (6.84) (7.13) (1.66) 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 28.79 36.64 31.27 28.82 5.40 

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกนิทนุจากการ

ประเมนิราคาสนิทรัพย ์– สทุธจิากภาษีเงนิได ้

58.30 - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั

คณติศาสตรป์ระกนัภยั – สทุธจิากภาษีเงนิได ้

(0.07) 3.82 (3.08) - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 87.03 40.46 28.19 28.82 5.40 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คเูปอรส์ เอเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 2/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 3/ งบการเงนิระหวา่งกาลส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2563 ผา่นการสอบทาน (เพือ่จัดท างบการเงนิ

รวมของ STA) จากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบ

จากส านักงาน ก.ล.ต.  

 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ PSE 

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ในปี 2561 PSE มรีายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิารจ านวน 1,427.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 346.71 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 32.07  โดยสว่น

ใหญเ่ป็นการเพิม่ขึน้จากการรับงานจากงานโครงการขยายก าลงัการผลติถงุมอืยางของบรษัิทฯ นอกจากนีย้ังมี

รายไดจ้ากการท าความสะอาดเพิม่ขึน้ดว้ย  

ส าหรับปี 2562 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเทา่กบั 2,291.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 

จ านวน 863.65 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60.48 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการตดิตัง้เครือ่งจักรส าหรับโครงการขยาย

ก าลงัการผลติถงุมอืยางใหแ้กบ่รษัิทฯ ทีเ่พิม่ขึน้  

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 PSE มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 642.73 ลา้นบาท ลดลง

จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 1,171.81 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 64.58 เนื่องจากการทยอยสง่มอบงานตดิตัง้

เครือ่งจักรและอปุกรณ์โรงงานถงุมอืยาง 2 โครงการ และการปรับปรุงโรงงานถงุมอืยาง 1 โครงการใหแ้กบ่รษัิทฯ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6 

ในชว่งปี 2562 ขณะทีใ่นชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 เป็นการสง่มอบงานสว่นทีเ่หลอืของโครงการ 3 โครงการ

ดงักลา่ว  

 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

 ในปี 2560 - 2562 PSE มตีน้ทนุขายและการใหบ้รกิารจ านวน 954.49 ลา้นบาท 1,308.20 ลา้นบาทและ 

2,187.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 88.28 รอ้ยละ 91.62 และรอ้ยละ 95.46 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

ตามล าดบั โดยตน้ทนุขายทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในปี 2562 สว่นใหญม่าจากตน้ทนุของงานโครงการหาดใหญ่ ซึง่ PSE 

ไมไ่ดป้รับราคาขึน้ตามรายละเอยีดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลง โดยฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้เห็นวา่โครงการหาดใหญ ่

เป็นโครงการใหญ ่ถงึแมอ้ตัราก าไรจะลดลงจะก าไรโดยรวมยังอยูใ่นเกณฑท์ีรั่บได ้

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ตน้ทนุขายเทา่กบั 586.13 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.19 ของรายได ้

จากการขายและการบรกิารต า่กวา่ตน้ทนุขายของงวดบัญชเีดยีวกนัของปี 2562 ทีม่ตีน้ทนุขายและบรกิารจ านวน 

1,726.67 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.16 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากปรมิาณการรับงาน

และการรับรูต้น้ทนุโครงการของแตล่ะชว่งเวลา 

 

ก าไรขัน้ตน้ 

 ในปี 2560 - 2562 PSE มกี าไรขัน้ตน้จ านวน 126.72 ลา้นบาท 119.72 ลา้นบาท และ 103.96 ลา้นบาท

ตามล าดบั คดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.72 รอ้ยละ 8.38 และรอ้ยละ 4.54 ของรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร ก าไรขัน้ตน้มแีนวโนม้ลดลงเนือ่งจากตน้ทนุขายและบรกิารสงูขึน้ โดยเฉพาะในปี 2562 ที ่ PSE รับงาน

โครงการหาดใหญ ่โรงงานที ่4 ซึง่ PSE ไมไ่ดป้รับราคาขึน้ตามรายละเอยีดโครงการทีเ่ปลีย่นแปลง โดยฝ่ายบรหิาร

ของ PSE พจิารณาแลว้เห็นวา่โครงการหาดใหญ่ โรงงานที ่ 4 เป็นโครงการใหญ ่ถงึแมอ้ตัราก าไรจะลดลงจะก าไร

โดยรวมยังอยูใ่นเกณฑท์ีรั่บได ้

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ก าไรขัน้ตน้ของ PSE เทา่กับ 56.60 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้

รอ้ยละ 8.81 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ในขณะทีช่ว่งเดยีวกนัของปีกอ่น PSE มกี าไรขัน้ตน้ 87.87 

ลา้นบาทคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.84 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2561 เทา่กบั 82.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 5.25 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.78 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน คา่วจิัยและพัฒนา และภาษี  

ในปี 2562 PSE มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 76.00 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 6.63 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.02 เนือ่งจากเงนิเดอืนและคา่จา้ง ตลอดจนคา่เชา่และคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบ ารุงลดลง 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 PSE มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 53.18 ลา้นบาท ลดลง

จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 2.44 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.39 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ย

ผลประโยชนข์องพนักงานเป็นส าคัญ 

 

ก าไรสทุธ ิ

 ในปี 2560 - 2561 PSE มกี าไรสทุธจิ านวน 28.79 ลา้นบาทและ 36.64 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นอตัรา

ก าไรสทุธริอ้ยละ 2.66 รอ้ยละ 2.57 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ทัง้นี ้ก าไรสทุธใินปี 2561 มากกวา่ปี 

2560 เป็นจ านวน 7.85 ลา้นบาท เนือ่งจากในปี 2561 PSE มรีายไดท้างการเงนิ 3.60 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2560 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่7 

PSE มตีน้ทนุทางการเงนิจ านวน 21.26 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 ก าไรสทุธขิอง PSE เทา่กับ 31.27 ลา้นบาท  คดิ

เป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 1.36 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  โดยก าไรสทุธใินปี 2562 ต า่กวา่ปี 2561 

จ านวน 5.37 ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทนุขายและบรกิารสงูกวา่ปี 2561 ในขณะทีร่ายไดท้างการเงนิต า่กวา่ปี 2561 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 PSE มกี าไรสทุธจิ านวน 5.40 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 

0.84 เทยีบกับชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ทีม่กี าไรสทุธจิ านวน 28.82 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 1.59  

อตัราก าไรสทุธใินงวดบญัช ี9 เดอืนแรกของปี 2563 ต า่กวา่ปีกอ่น เนือ่งจากอตัราคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายได ้

ในปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 8.27 สงูกวา่ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 3.07 ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย ์

 ในปี 2561 PSE มสีนิทรัพยร์วม 1,420.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 165.21 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 13.16 สนิทรัพยร์ายการหลกัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไดแ้ก ่

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 227.20 ลา้นบาท  

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 191.20 ลา้นบาทเป็นผลจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญเ่พิม่ขึน้ 300.00 ลา้นบาท  

ในปี 2562 สนิทรัพยร์วมของ PSE มลูคา่เทา่กับ 1,004.20 ลา้นบาทลดลงจากปี 2561 จ านวน 416.32 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29.31 เป็นผลจากการลดลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทใหญ ่ 300 ลา้นบาท จากการ

ไดรั้บช าระคนื และลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ลดลง 144.27 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PSE มสีนิทรัพยร์วม 1,020.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 16.21 

ลา้นบาท เป็นผลจากการทีส่นิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ในขณะทีส่นิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลง 

 

หนีส้นิ 

 ในปี 2561 PSE มหีนีส้นิรวมเทา่กบั 337.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 124.75 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 58.74  สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาจ านวน 112.00 ลา้นบาท และ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ 14.01 ลา้นบาท 

 ในปี 2562 หนีส้นิรวมของ PSE เทา่กับ 192.62 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 144.51 ลา้นบาท 

เนือ่งจากการลดลงของเงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญา  

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 หนีส้นิรวมของ PSE เทา่กับ 463.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 

270.81 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่จ านวน 222.89 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจาก

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งอกี 80.00 ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ในปี 2561 PSE มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 1,083.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 40.46 ลา้นบาท โดย

เพิม่ขึน้ในสว่นของก าไรสะสมจากก าไรส าหรับปี 36.64 ลา้นบาท และก าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตรป์ระกนัภัยอกี 3.81 ลา้นบาท  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่8 

 ส าหรับปี 2562 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ PSE เทา่กับ 811.58 ลา้นบาท แมว้า่จะมกี าไรสทุธจิ านวน 31.27 

ลา้นบาท แตเ่นือ่งจากมกีารจ่ายเงนิปันผลจ านวน 300.00 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2561 

จ านวน 271.81 ลา้นบาท 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ PSE เทา่กับ 556.98 ลา้นบาท PSE มกี าไรสทุธจิ านวน 

5.40 ลา้นบาท แตม่กีารจา่ยเงนิปันผลจ านวน 260.00 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

254.60 ลา้นบาท 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร ์จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากัด (“PS”) 

ธรุกจิหลัก : ผลติและจ าหน่ายยางแผน่รมควนั 

ทีต่ัง้ : 207/1 ถนนปาดงัเบซาร ์ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 

ทนุจดทะเบยีน : 40,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 400,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทนุทีช่ าระแลว้ : 40,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 400,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บรษัิท สะเดา พ.ีเอส.รับเบอร ์จ ากัด กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่23 กมุภาพันธ ์2533 โดยวตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบ

ธรุกจิผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนัซึง่ใชเ้ป็นวัตถดุบิส าคัญของผลติภัณฑห์ลากหลายชนดิ เชน่ ยางลอ้ ทอ่น ้า 

รองเทา้ อะไหลร่ถยนต ์เป็นตน้  มผีูถ้อืหุน้ใหญค่อื บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสิทร ีจ ากัด (มหาชน) โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

99.9985 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ PS 

 ทัง้นี ้ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้มา PS มไิดม้กีารประกอบธรุกจิใดๆ ซึง่ตอ่มาทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษัิทของ PS ครัง้ที ่ 5/2563 เมือ่วนัที ่ 27 สงิหาคม 2563 ไดม้มีตใิหห้ยดุการประกอบกจิการโรงงานยางแผน่

รมควนัของ PS และยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) รวมถงึยกเลกิใบอนุญาตตา่งๆ ของโรงงานตอ่

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจาก STA ยกเลกิการวา่จา้งผลติยางแผน่รมควนักบั PS ประกอบกับผลการด าเนนิงาน

ของ PS ในบางปีทีผ่า่นมา มผีลขาดทนุเนือ่งจากปรมิาณการรับจา้งผลติทีล่ดลง 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

กอ่นการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่คณะกรรมการของ PS ณ วนัที ่22 พฤษภาคม 2563 มจี านวน 4 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายไชยยศ สนิเจรญิกลุ กรรมการ 

2. นายสมบรูณ์ พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ 

3. นายภัทราวธุ พาณชิยก์ลุ กรรมการ 

4. นายเฉลมิภพ แกน่จัน กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ PS 

 

 หลงัการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่คณะกรรมการของ PS หลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะเป็นดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นางสาวจรญิญา จโิรจนก์ลุ กรรมการ 

2. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ กรรมการ 

3. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่2 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 กอ่นการเขา้ท ารายการ 

 ณ วนัที ่23 กนัยายน 2563 PS มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 40,000,000 บาท มลูคา่ทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท รายละเอยีดของผูถ้อืหุน้มดีงันี้ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 399,994 99.99850 

2. นายอเนก พฤกษานุศกัดิ ์ 1 0.00025 

3. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 1 0.00025 

4. นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

5. นายสมหวงั สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

6. นางพรอ้มสขุ สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

7. นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

รวม 400,000 100.00000 

ทีม่า : บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ PS (บอจ. 5) 

 

 หลงัการเขา้ท ารายการ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ PS หลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะเป็นดงันี ้

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 399,994 99.9985 

2. นายอเนก พฤกษานุศกัดิ ์ 1 0.00025 

3. นายชยัเดช พฤกษานุศกัดิ ์ 1 0.00025 

4. นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

5. นายสมหวงั สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

6. นายสมหวงั สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

7. นายกติชิยั สนิเจรญิกลุ 1 0.00025 

รวม 400,000 100.00000 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 งบระหวา่งกาล ส าหรับงวด 

9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

30 ก.ย. 2563 

สอบทาน3/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11.21 8.07 11.69 19.67 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 2.25 2.80 3.65 0.46 

สนิคา้คงเหลอื 2.31 1.82 1.56 0.16 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 0.10 0.01 0.02 1.13 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 15.87 12.70 16.92 21.43 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน     

เงนิลงทนุในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.50 1.50 1.50 - 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 0.80 - - - 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 155.95 153.53 146.34 85.70 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 0.03 0.00 0.00 0.09 

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้– สทุธ ิ - - - 0.12 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

30 ก.ย. 2563 

สอบทาน3/ 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - 0.40 

ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 2.00 2.30 2.92 1.62 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 160.28 157.33 150.76 87.93 

 รวมสนิทรพัย ์ 176.15 170.03 167.68 109.35 

หนีส้นิหมนุเวยีน     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 3.24 2.78 2.51 0.43 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - หมนุเวยีน - - - 0.11 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.11 0.13 0.20 0.03 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 3.34 2.91 2.70 0.57 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     

หนีส้นิภาษิเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 22.70 21.74 20.77 11.33 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - ไมห่มนุเวยีน - - - 0.00 

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชนข์อง

พนักงานเมือ่เกษียณอาย ุ

1.78 1.48 1.70 1.67 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 24.48 23.22 22.47 13.00 

 รวมหนีส้นิ 27.83 26.13 25.17 13.57 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

ทนุจดทะเบยีน  

(หุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 

100 บาท) 

40.00 40.00 40.0 40.0 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  

(หุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 

100 บาท) 

40.00 40.00 40.0 40.0 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม – ยังไมไ่ดจั้ดสรร 15.86 15.49 17.82 10.46 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้     

สว่นเกนิทนุจากการประเมนิราคาสนิทรพัย ์- 

สทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม 

91.96 88.41 84.69 45.32 

สว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิ

ลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

0.50 - - - 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  148.32 143.90 142.51 95.78 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 176.15 170.03 167.68 109.35 

 

- งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงนิระหวา่ง

กาลส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 มดีงันี้ 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

ปี 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

ปี 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2562 

สอบทานแลว้3/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2563 

สอบทานแลว้3/ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 30.06 39.80 28.94 20.88 10.71 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (37.51) (42.11) (34.20) (25.30) (11.86) 

(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (7.45) (2.31) (5.26) (4.42) (1.15) 

รายไดอ้ืน่ 2.16 1.55 0.58 8.57 9.00 

เงนิปันผลรับ 0.83 1.00 7.67 - - 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (0.03) (0.01) (0.04) (0.03) (0.00) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (6.66) (5.50) (5.64) (4.34) (7.82) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่4 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

ปี 2560 

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2561  

ตรวจสอบแลว้2/ 

ปี 2562 

ตรวจสอบแลว้2/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2562 

สอบทานแลว้3/ 

ไตรมาสที ่ 

1 - 3/2563 

สอบทานแลว้3/ 

ก าไร (ขาดทนุ) อืน่ - - - 0.05 (56.59) 

(ขาดทนุ) กอ่นรายไดท้างการเงนิและภาษ ี (11.15) (5.28) (2.69) (0.17) (56.57) 

รายได ้(ตน้ทนุ) ทางการเงนิ 0.04 0.02 0.04 0.01 (0.01) 

(ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้ (11.11) (5.25) (2.65) (0.16) (56.57) 

รายไดภ้าษีเงนิได ้ 2.17 0.93 1.03 0.76 9.84 

(ขาดทนุ) ส าหรบังวด (8.94) (4.32) (1.62) 0.60 (46.73) 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คเูปอรส์ เอเบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 2/ งบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 3/ งบการเงนิระหวา่งกาลส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2563 ผา่นการสอบทาน (เพือ่จัดท างบการเงนิ

รวมของ STA) จากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ PS 

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 

 ในปี 2561 PS มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 39.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 9.74 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

32.40 จากปี 2560 และปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลง 10.86 ลา้นบาท เป็น 28.94 ลา้นบาท เนือ่งจาก

สดัสว่นการรับจา้งผลติยางแผ่นรมควนัเพิม่ขึน้ ในขณะทีส่ดัสว่นการรับจา้งผลติยางแผน่ดบิลดลง แมป้รมิาณการ

รับจา้งผลติรวมของแตล่ะปีจะใกลเ้คยีงกนัก็ตาม แตอ่ตัรารับจา้งผลติยางแผน่รมควนัต า่กวา่อัตรารับจา้งผลติยาง

แผน่ดบิ (อตัรารับจา้งผลติยางแผน่รมควนั 1.40 บาทตอ่กโิลกรัม และอตัรารับจา้งผลติยางแผน่ดบิ 2.80 บาทตอ่

กโิลกรัม) 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563  PS มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 10.71 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 48.74 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ท าใหค้ าสัง่ซือ้ยาง

แผน่ลดลงประกอบกบัเป็นชว่งหมดฤดกูาลของยาง การรับจา้งผลติของ PS จงึหยดุการรับจา้งผลติตัง้แตเ่ดอืน

เมษายน 2563 ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทของ PS ครัง้ที ่5/2563 ไดม้มีตใิห ้

หยดุการประกอบกจิการโรงงานยางแผน่รมควนัของ PS  

 

(ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 

 ในปี 2561 - 2562 PS มผีลขาดทนุขัน้ตน้จ านวน (2.31) ลา้นบาท และ (5.26) ลา้นบาท ตามล าดบั เป็น

เพราะตน้ทนุการใหบ้รกิารสงูกวา่รายได ้ เนือ่งจากปรมิาณการรับจา้งผลติของยางแผน่ดบิลดลง แตค่า่เสือ่มราคา

จากอาคารโรงรมควนัคงที ่ท าใหต้น้ทนุใหต้อ่หน่วยสงูขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลขาดทนุขัน้ตน้ 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563  PS ยังคงมผีลขาดทนุขัน้ตน้จ านวน (1.15) ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 73.89 ทีม่ขีาดทนุขัน้ตน้จ านวน (4.42) ลา้นบาท  

 

รายไดอ้ืน่และเงนิปันผลรับ 

 ในปี 2561 PS มรีายไดอ้ืน่ 1.55 ลา้นบาทและเงนิปันผลรับ 1.0 ลา้นบาท โดยรายไดอ้ืน่ลดลง 1.44 ลา้น

บาท ในขณะทีเ่งนิปันผลรับเพิม่ขึน้ 1.0 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิปันผลรับจากบรษัิท สตารไ์ลท ์ เอ็กซเ์พรส ทราน



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่5 

สปอรต์ จ ากดั ส าหรับปี 2562 รายไดอ้ืน่ลดลง 0.97 ลา้นบาทในขณะทีเ่งนิปันผลรับเพิม่ขึน้ 6.67 ลา้นบาท โดยเงนิ

ปันผลดงักลา่วไดรั้บมาจากบรษัิท สตารไ์ลท ์ เอ็กซเ์พรส ทรานสปอรต์ จ ากดั จ านวน 1.67 ลา้นบาทและบรษัิท 

พรเีมยีรซ์สิเต็มเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั อกี 6.00 ลา้นบาท 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563  PS มรีายไดอ้ืน่ 9.00 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการขายเงนิลงทนุ

เพิม่ขึน้จากงวดบัญชเีดยีวกนัของปี 2562  จ านวน 0.43 ลา้นบาท  

 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2561 เทา่กบั 5.51 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 1.18 ลา้น

บาท หรอื รอ้ยละ 17.64 เนื่องจากปี 2560 มคีา่ใชจ้า่ยพเิศษ ดงันี ้คา่ใชจ้่ายภาษี 0.60 ลา้นบาท ขาดทนุจากการ

ประเมนิมลูคา่ 0.12 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 0.16 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 PS มี

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 5.68 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 0.17 ลา้นบาท เนือ่งจากมกีารตัง้ส ารอง

พนักงานเกษียณอายตุามกฎหมายเพิม่ขึน้ 0.11 ลา้นบาท 

 ส าหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563  PS มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 7.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 3.45 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.91 เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยชะลอการผลติ

เพิม่ขึน้ 3.90 ลา้นบาท 

 

(ขาดทนุ) สทุธ ิ

 ในปี 2561 - 2562 PS มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน (4.32) ลา้นบาทและ (1.62) ลา้นบาทตามล าดบั ขาดทนุ

สทุธใินปี 2562 ลดลงเนือ่งจากมเีงนิปันผลและรายไดภ้าษีเงนิไดส้งูกวา่ปี 2561 

 ส าหรับงวดบัญช ี 9 เดอืนของปี 2563 PS มขีาดทนุสทุธจิ านวน (46.73) ลา้นบาท เนือ่งจากมคีา่ใชจ้่าย

พเิศษ คอื ขาดทนุจากตลาดซือ้ขายยางลว่งหนา้จ านวน (56.59) ลา้นบาท 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย ์

 ในปี 2561 PS มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 170.03 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 6.12 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของเงนิสด ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ และเงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่ขายจ านวน 3.14 ลา้น

บาท 2.42 ลา้นบาท และ 0.80 ลา้นบาท ตามล าดับ 

 ในปี 2562 PS มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 167.68 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.35 ลา้นบาท โดย

สนิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 4.22 ลา้นบาทในสว่นของเงนิสดและลกูหนีก้ารคา้จ านวน 3.62 ลา้นบาทและ 0.85 ลา้น

บาทตามล าดับ ในขณะทีส่นิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลง 6.57 ลา้นบาทจากการลดลงของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์   

 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 PS มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 109.35 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 จ านวน 

58.33 ลา้นบาท สาเหตหุลักมาจากการลดลงของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ เป็นส าคัญ เนือ่งจากมกีารตัดจ าหน่าย

สนิทรัพยถ์าวร ไดแ้ก ่อาคารโรงงาน เนือ่งจากมกีารรือ้ถอนอาคารโรงงานเพือ่เตรยีมการขายหุน้ PS ใหแ้กบ่รษัิทฯ 

 

หนีส้นิ 

 ในปี 2561 PS มหีนีส้นิรวมจ านวน 26.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจ านวน 1.70 ลา้นบาท จาก

การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้และหนิส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชจี านวน 0.46 ลา้นบาทและ 0.96 ลา้นบาท

ตามล าดบั 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่6 

 ในปี 2562 PS มหีนีส้นิรวมจ านวน 25.17 ลา้นบาทลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.96 ลา้นบาท สว่นใหญ่

เป็นผลจากการลดลงของหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PS มหีนีส้นิรวมเทา่กบั 13.58 ลา้นบาท เนือ่งจากหนีส้นิลดลงทกุรายการ โดย

มรีายการหลักไดแ้ก ่ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ลดลงจ านวน 2.07 ลา้นบาทและหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

ลดลง 9.44 ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ PS ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งเทา่กบั 143.90 ลา้นบาทในปี 2561 และ 142.51 ลา้นบาท

ในปี 2562 ตามล าดับ โดยในปี 2561 PS มผีลขาดทนุสทุธ ิ(4.32) ลา้นบาท แตข่าดทนุเบ็ดเสร็จอืน่อกี (0.10) ลา้น

บาท สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 4.42 ลา้นบาท 

 ส าหรับปี 2562 จากการที ่PS มผีลขาดทนุสทุธ ิ(1.62) ลา้นบาท แตม่กี าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตรป์ระกนัภัยซึง่ถกูบันทกึเป็นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่อกี 0.24 ลา้นบาทสง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 

1.39 ลา้นบาท เป็น 142.51 ลา้นบาท 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 PS มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 95.78 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 จ านวน 46.73 

ลา้นบาท สาเหตหุลักมาจากการลดลงของสว่นเกนิทนุจากการประเมนิสนิทรัพย ์ เนื่องจากมกีารตดัสว่นเกนิทนุของ

อาคารโรงงานทีต่ดัจ าหน่ายออกไป และก าไรสะสมลดลง 

 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 3 

สรุปสาระส าคญัของสญัญาเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

 

1. รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE 

คูส่ญัญา ผูข้าย : บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

  บรษัิท รับเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์จ ากดั (RBL) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) 

วนัทีล่งนามในสญัญา [●] 

จ านวนหุน้ทีซ่ ือ้ขาย หุน้สามญัใน PSE โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. ถอืโดย STA จ านวน 419,996 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.9992 ของหุน้ทัง้หมดใน PSE 

2. ถอืโดย RBL จ านวน 80,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 16 ของหุน้ทัง้หมดใน PSE 

ราคาซือ้ขาย 1,120,000,000 บาท 

วนัทีซ่ ือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ผูข้ายจะตอ้งสง่มอบเอกสารตา่งๆ เชน่ ตราสารการโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขาย  สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ PSE  ใบหุน้

ใหมโ่ดยระบชุือ่ผูซ้ ือ้เป็นผูถ้อืหุน้ส าหรบัหุน้ทีซ่ ือ้ขายแทนใบหุน้เดมิ  ยืน่บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหมต่อ่กรมพฒันา

ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์  สง่มอบใบเสร็จรับเงนิทีอ่อกโดยผูข้ายเพือ่เป็นหลกัฐานการช าระเงนิแกผู่ซ้ ือ้ 

ตลอดจนเอกสารอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นแกผู่ซ้ ือ้ 

เงือ่นไขบงัคบักอ่น  ผูซ้ ือ้ช าระราคาซือ้ขายใหแ้กผู่ข้ายเป็นเงนิโอนไปยังบญัชเีงนิฝากธนาคาร ตามทีผู่ข้ายแตล่ะรายก าหนด 

โดยช าระในวนัที ่ [●] (วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์) หรอืวนัอืน่ใดตามทีคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลง

กนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ผูข้ายจะตอ้งสง่มอบเอกสารตา่งๆ ตามทีร่ะบใุนสญัญา อาท ิ ตราสารการโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขาย  สมดุทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้ของ PSE  ใบหุน้ใหมโ่ดยระบชุือ่ผูซ้ ือ้ เป็นตน้  

 ค ารับรองของผูซ้ ือ้และผูข้ายถกูตอ้งแทจ้รงิในวนัท าสญัญานีแ้ละวนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

 ไมม่กีฎหมายหรอืกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการทีห่า้มมใิหท้ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

ค ารับรองของผูข้าย ผูข้ายตกลงใหค้ ารับรองแกผู่ซ้ ือ้ดงันี ้

1. ผูข้ายเป็นผูถ้อืหุน้และเจา้ของกรรมสทิธิใ์นหุน้ตามสญัญาโดยชอบตามกฎหมาย โดยปราศจากภาระผกูพนั

ใดๆ 

3. ผูข้ายไดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ในการด าเนนิการขาย

และโอนหุน้ตามสญัญา 

4. ผูข้ายไดป้ระกอบธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง และไมเ่คยไดร้ับหนังสอืแจง้จากหน่วยราชการ และ/หรอืหน่วยงาน

ของรัฐเกีย่วกบัการทีผู่ข้ายปฏบิตัหิรอืด าเนนิการใดๆ อนัเป็นการขดัหรอืน่าจะขดัตอ่กฎหมายทีย่ังไมเ่ป็นที่

ยตุ ิ

5. ผูข้ายไมม่เีบีย้ปรับหรอืเงนิเพิม่ หรอืคา่ปรับอืน่ๆ รวมถงึดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คา้งจา่ยตอ่กรมสรรพากร 

กรมศลุกากร หรอืหรอืหน่วยงานราชการอืน่ใด และไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถกูกรมสรรพากรตรวจสอบทาง

ภาษี และ/หรอื ไมม่คีดหีรอืขอ้พพิาททางภาษีทีย่งัไมย่ตุ ิ

6. ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัของรายการสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิจากวนัที ่ 10 พฤศจกิายน 2563 

ยกเวน้เป็นการด าเนนิการตามธรุกจิปกตทิัว่ไป 

การยกเลกิสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธยิกเลกิสญัญาโดยการบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากเกดิกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและหรอืค ารับรองในขอ้ทีเ่ป็นสาระส าคญั และคูส่ญัญาอกีฝ่ายไดบ้อก

กลา่วใหแ้กไ้ขแลว้ไมด่ าเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จโดยไมม่เีหตอุนัสมควรใดๆ ภายใน 30 วนันับจากวนัที่

ไดร้ับค าบอกกลา่วเป็นหนังสอื 

2. มกีฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยราชการ สง่ผลใหคู้ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมส่ามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ตกลงและหรอืเงือ่นไขทีเ่ป็นสาระส าคญัในสญัญา  คูส่ญัญาไมส่ามารถซือ้ขายหุน้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบุ

ในสญัญา หรอืการปฏบิตัติามสญัญาเป็นการขดัตอ่กฎหมาย 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่2 

3. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ตกเป็นผูล้ม้ละลายถกูค าสัง่พทิกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ถกูค าสัง่ใหฟ้ื้นฟกูจิการ หรอื

ยนิยอมใหผู้อ้ ืน่เขา้จัดการทรัพยส์นิของคูส่ญัญาทัง้หมด หรอืด าเนนิการช าระบญัช ี หรอืเลกิบรษัิท นับแต่

กอ่นวนัทีท่ าสญัญาฉบบันีจ้นถงึวนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

4. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมส่ามารถปฎบิตัติามเงือ่นไขบงัคบักอ่นไดค้รบถว้น เวน้แตคู่ส่ญัญาทีม่สีทิธบิอก

เลกิจะไดผ้อ่นผนัเงือ่นไขบงัคบักอ่นนัน้ๆ เป็นหนังสอื  

 

2. รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ PS 

คูส่ญัญา ผูข้าย : บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) 

วนัทีล่งนามในสญัญา [●] 

จ านวนหุน้ทีซ่ ือ้ขาย หุน้สามญัใน PS ซึง่ถอืโดย STA จ านวน 399,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9985 ของหุน้ทัง้หมดใน PS   

ราคาซือ้ขาย 147,000,000 บาท 

วนัทีซ่ ือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ เงือ่นไขเหมอืนกบัสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE 

เงือ่นไขบงัคบักอ่น เงือ่นไขเหมอืนกบัสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE 

ค ารับรองของผูข้าย เงือ่นไขเหมอืนกบัสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE 

การยกเลกิสญัญา เงือ่นไขเหมอืนกบัสญัญาซือ้ขายหุน้ PSE 

 

3. รา่งสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ ANV  

คูส่ญัญา ผูข้าย : บรษัิท อนัวารพ์าราวดู จ ากดั (ANV) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) 

วนัทีล่งนามในสญัญา [●] 

ทรัพยส์นิทีซ่ ือ้ขาย ทีด่นิจ านวน 3 แปลง เนือ้ทีด่นิรวม 34 ไร ่1 งาน 0.70 ตารางวา พรอ้มโรงงาน ส านักงานและสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ 

รวม 5 รายการ ตัง้อยูท่ีต่ าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 

ราคาซือ้ขายและ 

การช าระราคา 

69,210,000 บาท โดยผูซ้ ือ้ตกลงจะช าระเงนิใหแ้กผู่จ้ะขายในวนัทีจ่ดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิพรอ้ม

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  ผูจ้ะขายและผูจ้ะซือ้ตกลงวา่บรรดาคา่ธรรมเนยีม คา่ภาษีธรุกจิเฉพาะ และภาษีอืน่ใด

ทีเ่กดิขึน้จากการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตามสญัญา ผูจ้ะขายและผูจ้ะซือ้รับผดิชอบ

ฝ่ายละครึง่ 

การยกเลกิสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึง่  คูส่ญัญาอกีฝ่ายสามารถใชส้ทิธยิกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

 

4. รา่งสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของ STA 

คูส่ญัญา ผูข้าย : บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (STA) 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ศรตีรังโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (STGT) 

วนัทีล่งนามในสญัญา [●] 

ทรัพยส์นิทีซ่ ือ้ขาย ทีด่นิจ านวน 12 แปลง เนือ้ทีด่นิรวม 334 ไร ่6.2 ตารางวา พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งอาคารโรงเก็บเศษยาง อาคาร

หอ้งน ้า อาคารสว่นโลง่หลงัคาคลมุ พรอ้มระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนทรัพยส์นิตา่งๆ ทีเ่ป็นสว่นควบในทีด่นิ 

ตัง้อยูท่ีต่ าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร 

ราคาซือ้ขายและการช าระ

ราคา 

177,470,000 บาท โดยผูซ้ ือ้ตกลงจะช าระเงนิใหแ้กผู่จ้ะขายในวนัทีจ่ดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิพรอ้ม

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง  ผูจ้ะขายและผูจ้ะซือ้ตกลงวา่บรรดาคา่ธรรมเนยีม คา่ภาษีธรุกจิเฉพาะ และภาษีอืน่ใด

ทีเ่กดิขึน้จากการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตามสญัญา ผูจ้ะขายและผูจ้ะซือ้รับผดิชอบ

ฝ่ายละครึง่ 

การยกเลกิสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึง่  คูส่ญัญาอกีฝ่ายสามารถใชส้ทิธยิกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

 


	Cover Page_TH
	STGT_IFA Opinion_TH_SEC Rev_final
	Attachment_STGT_IFA Opinion_TH_SEC Rev_final

