
 
 

สิ่งที่แนบมาด้วย 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ตามบัญชี (2) ของ 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั  (มหาชน) (“STA” หรือ “บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 
1/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

1.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เห็นชอบการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากัด (“SSC”) (ปัจจุบนัเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) 
จ านวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SSC) จาก Semperit Technische 
Produkte Gesellschaft m.b.H. (“Semperit”) ซึง่ Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 1”)   

1.2 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

เห็นชอบการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุในบริษัทร่วมตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เห็นชอบการจ าหน่ายเงินลงทนุใน Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”) จ านวนร้อยละ 50.0 ของทนุ
ทัง้หมดของ SSH ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 2”) 

(2) เห็นชอบการจ าหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. 
(“SRP”) จ านวนร้อยละ 10.0 ของทนุทัง้หมดของ SRP ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit ก าหนด) ซึ่ง Semperit 
มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 3”) 

(3) เห็นชอบการจ าหนา่ยหุ้นของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA 
จ านวน 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัถือหุ้นโดย
ทางอ้อมผา่น SSC จ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) โดยบริษัทฯ และ 
SSC จะจ าหน่ายหุ้นทัง้หมดที่บริษัทฯ และ SSC ถือใน SUSA ให้แก่ Semperit (หรือบุคคลซึ่ง Semperit ก าหนด) ซึ่ง 
Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

 รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 4”) 

(4) เห็นชอบการจ าหน่ายหุ้นของ Sempermed Singapore Pte Ltd. (“SESI”) จ านวน 4,000,000 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SESI) ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit ก าหนด) ซึ่ง 
Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

 รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 5”) 
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(5) เห็นชอบการจ าหน่ายหุ้นทัง้หมดของ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”) ที ่
SSC ถืออยู่จ านวนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SSF ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit 
ก าหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

 รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 6”) 

(6) เห็นชอบการจ าหน่ายหุ้นทัง้หมดของบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด (“SAC”) ที่บริษัทฯ และ
บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากัด (“รับเบอร์แลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถืออยู่ในจ านวนรวมกันเท่ากับ 
1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SAC ให้แก่ Semperit (หรือบุคคลซึ่ง 
Semperit ก าหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  

 รายการนีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการที่ 7”) 

 

โครงสร้างการถอืหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1 โครงสร้างการถือหุ้นของ SSC ประกอบด้วย บริษัทฯ ร้อยละ 31.50 รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 8.73 Semperit ร้อยละ 50.00 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ร้อยละ 6.00 นางสาวพูนสขุ เชิดเกียรติก าจาย ร้อยละ 3.73 นายกิติชยั สินเจริญกุล ร้อยละ 0.01 นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล ร้อยละ 0.01 นายไวยวุฒิ สิน
เจริญกลุ ร้อยละ 0.01 และนายสมหวงั สนิเจริญกลุ ร้อยละ 0.01 
2 โครงสร้างการถือหุ้นของ SAC ประกอบด้วย บริษัทฯ ร้อยละ 37.50 รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 5.00 Semperit ร้อยละ 50.00  บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
ร้อยละ 5.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม้ยางพาราปักษ์ใต้ ร้อยละ 2.50 นายไชยยศ สินเจริญกุล ร้อยละ 0.00 นายประสิทธ์ิ พาณิชย์กุล ร้อยละ 0.00  
นางพร้อมสขุ สินเจริญกุล ร้อยละ 0.00 นางสาวพูนสขุ เชิดเกียรติก าจาย ร้อยละ 0.00 นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ร้อยละ 0.00 นายสมหวงั สินเจริญกุล  
ร้อยละ 0.00 และนายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ร้อยละ 0.00 
3 โครงสร้างการถือหุ้นของ FTE ประกอบด้วย SESI ร้อยละ 82.9 นายเดียมาร์ ทรัม ร้อยละ 11.40 และนายวาลแูวน เอ เปรามทู ูร้อยละ 5.70 

FTE3
 

SESI 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ 50.0%  Semperit 50.0% 

SSC 50.0% SSC100.0% 

SBC 

SESI 82.9% SESI 100.0% 

SAC2
 SSH SRP SSC1 

Semperit 

SSF SUSA 

บริษัทฯ 50.0% Semperit 50.0% บริษัทฯ 40.23%  Semperit 50.0% บริษัทฯ 42.5% Semperit 50.0% บริษัทฯ10.0% Semperit 90.0% 

บริษัทฯ 25.0%  Semperit 25.0% 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ ทันทีภายหลังรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1 โครงสร้างการถือหุ้นของ SSC ทนัทีภายหลงัรายการได้มาและจ าหน่ายไปจะประกอบด้วย บริษัทฯ ร้อยละ 81.50 รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 8.73 บริษัท 
ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั ร้อยละ 6.00 นางสาวพูนสขุ เชิดเกียรติก าจาย ร้อยละ 3.73 นายกิติชยั สินเจริญกุล ร้อยละ 0.01 นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล ร้อยละ 
0.01 นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ ร้อยละ 0.01 และนายสมหวงั สนิเจริญกลุ ร้อยละ 0.01 
2 โครงสร้างการถือหุ้นของ SAC ทนัทีภายหลงัรายการได้มาและจ าหน่ายไปจะยังคงประกอบด้วย บริษัทฯ ร้อยละ 37.50 รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 5.00 
Semperit ร้อยละ 50.00  บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากัด ร้อยละ 5.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม้ยางพาราปักษ์ใต้ ร้อยละ 2.50 นายไชยยศ สินเจริญกุล  
ร้อยละ 0.00 นายประสิทธ์ิ พาณิชย์กุล ร้อยละ 0.00 นางพร้อมสขุ สินเจริญกุล ร้อยละ 0.00 นางสาวพูนสขุ เชิดเกียรติก าจาย ร้อยละ 0.00 นายไวยวุฒ ิ 
สนิเจริญกลุ ร้อยละ 0.00 นายสมหวงั สนิเจริญกลุ ร้อยละ 0.00 และนายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ร้อยละ 0.00 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และภายหลัง Semperit ใช้
สิทธิ Call Option 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ 

SSC 

90.23% 

SESI 

FTE SBC 

SUSA SSH SRP SSF 

SAC 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

100.0% 100.0%  82.9% 

Semperit 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

100.0% 82.9% 

บริษัทฯ 

SSC1
 

90.23% บริษัทฯ 42.5% 

SESI 

FTE SBC 

100.0% 

SUSA SSH SRP SSF 

Semperit 50.0% 

Semperit 

SAC2
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1.3 การปฏิบัติตามประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป 

เนื่องจากรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ทัง้หมดข้างต้น เข้าขา่ยเป็นรายการได้มา
และรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสงูสดุดงันี ้1 

1.3.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

  รายการที่ 1 ซึ่งได้แก่การได้มาซึ่งหุ้นของ SSC จ านวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SSC) ในมูลค่า 180,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ  
6,573.7 ล้านบาท)2 เมื่อรวมกบัการที่ SSC จะช าระค่าตอบแทนให้แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงบัข้อ
พิพาทที่มีตอ่ SSC อีกจ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) ท า
ให้มูลค่ารวมของการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็น 195,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 
7,121.2 ล้านบาท) 

  รายการท่ี 1 มีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.2 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึ่ง
ค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่  30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ใน
การบริหาร (management accounts) ของ SSC สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า
รายงานทางการเงินทีใ่ช้ในการบริหารของ SSC สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSC โดยรายการดงักล่าวจัดเป็นรายการ
ประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท า
รายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท า
รายการดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า รวมถึงแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการท าความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ 
เพือ่ให้ความเห็นในรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

1.3.2 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

  รายการท่ี 2 คือการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน SSH จ านวนร้อยละ 50.0 ของทนุทัง้หมดของ SSH ในมลูค่า 
8.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 292.0 ล้านบาท) มีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อย
ละ 3.8 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SSH สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 

                                                           
1  การค านวณมลูค่ารายการตามเกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติหลงัหกัภาษีได้ค านวณจากก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (ผลรวมของก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 

เดือนสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รวมกบัก าไรสทุธิส าหรับไตรมาสท่ี 4 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) ส าหรับบริษัทฯ และทกุบริษัทท่ีเก่ียวข้องในรายการได้มา
และจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์นี ้

2  บริษัทฯ และ Semperit ได้ตกลงช าระค่าตอบแทนกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเอกสารฉบบันี ้บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยใน
อตัราเท่ากบั 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นอตัราท่ีใช้อ้างอิงในการค านวณภาษีต่างๆตามสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)
ท่ีเก่ียวข้องกบัรายการได้มาและจ าหน่ายไปนี ้ 
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กนัยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSH สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 ดงักล่าวได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมลูค่าตาม
บญัชีของ SSH 

  รายการท่ี 3 คือการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน SRP จ านวนร้อยละ 10.0 ของทนุทัง้หมดของ SRP ในมลูค่า 
4.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้านบาท) มีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อย
ละ 3.4 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SRP สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SRP สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 ดงักล่าวได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมลูค่าตาม
บญัชีของ SRP  

  รายการที่ 4 คือการจ าหน่ายหุ้นของ SUSA โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA จ านวน 1,000 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า
เงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้านบาท) และจ าหน่ายหุ้นที่ถือโดยทางอ้อมผ่าน SSC จ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 474.5 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ถือหุ้นใน SSC รวมกนัร้อยละ 40.23 ซึ่งการจ าหน่ายหุ้นของ 
SUSA ทัง้ในสว่นที่บริษัทฯ ถือตรงและถือโดยอ้อมผ่าน SSC มีขนาดของรายการรวมกนัสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 7.0  ตาม
วิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SUSA สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 
2559 ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SUSA สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมลูค่าตามบญัชีของ 
SUSA 

 รายการที่ 5 คือการจ าหน่ายหุ้นของ SESI จ านวน 4,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SESI) ในมลูคา่ 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้าน
บาท) มีขนาดของรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 0.2 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิซึ่งค านวณ
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงินท่ีใช้ในการบริหาร 
(management accounts) ของ SESI สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SESI สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี
สากลท่ีเก่ียวข้อง มีความนา่เช่ือถือ และสะท้อนมลูคา่ตามบญัชีของ SESI 

รายการที่ 6 คือการจ าหน่ายเงินลงทนุใน SSF ที่ถือโดยทางอ้อมผ่าน SSC จ านวนร้อยละ 100.0 ของ
ทนุทัง้หมดของ SSF ในมลูค่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท) มี
ขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 0.5 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมฉบบั
สอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหาร (management 
accounts) ของ SSF สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ใน



 

6 

การบริหารของ SSF สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มี
ความนา่เช่ือถือ และสะท้อนมลูคา่ตามบญัชีของ SSF  

 รายการที่ 7 คือการจ าหน่ายหุ้นของ SAC ที่บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ถืออยู่ใน SAC จ านวนทัง้สิน้ 
1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SAC ตามสญัญา Call Option โดยบริษัทฯ 
และรับเบอร์แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้น Semperit) ได้เข้าท าสญัญา Call Option กับ 
Semperit โดยตกลงให้สทิธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) ในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ และ
รับเบอร์แลนด์ (รวมตลอดจนหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้น Semperit) ทัง้หมดใน SAC โดย Semperit 
สามารถใช้สิทธิ (Call Option) เพื่อซือ้หุ้น SAC จ านวนรวมกนัทัง้สิน้ 1,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SAC ได้ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 จนถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 (เรียกว่า 
“Option Period”) ในราคารวมทัง้สิน้ 60,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินไทยบาทประมาณ 2,190.0 
ล้านบาท) อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ถือหุ้นอยู่ใน SAC รวมกนัจ านวนทัง้สิน้ 1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 42.5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SAC ดงันัน้ คา่ตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้น SAC ซึ่งบริษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์จะได้รับหาก Semperit ใช้สิทธิตามสญัญา Call Option และการซือ้ขายหุ้น SAC ตามสญัญา Call Option เสร็จ
สมบูรณ์ คิดเป็นเงินรวมกัน 51,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท) 
รายการที่ 7 นีม้ีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 31.7 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึ่งค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหาร 
(management accounts) ของ SAC สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SAC สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี
สากลท่ีเก่ียวข้อง มีความนา่เช่ือถือ และสะท้อนมลูคา่ตามบญัชีของ SAC 

(รายการท่ี 2 – 7 ข้างต้น รวมเรียกวา่ “รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ”)  

  ซึง่เมื่อน าขนาดรายการที่ 2 - 7 ซึง่เป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ทัง้หมดดงักลา่วมาค านวณรวมกนั 
จะท าให้รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ทัง้หมดมีขนาดของรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 46.5 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์
ก าไรสทุธิ ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการ
เงินที่ใช้ในการบริหาร (management accounts) ของบริษัทที่เก่ียวข้องสิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวา่รายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมลูค่าตามบญัชีของ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว จดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ  15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อย
ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผย
รายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนมุตัิการเข้าท า
รายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมตัิการตกลงเข้าท ารายการดงักล่าว (รวมถึงแต่งตัง้  บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการท าความเห็นต่อรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว) ไปพร้อมกบัการขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการท่ี 1 (การได้มาซึง่หุ้นของ SSC) 



 

7 

1.4 การเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ  ตามบญัชี (1) ของประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไป ดงันี ้

1.4.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบด้วยกบัการเข้า
ท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยทัง้สองรายการจะเกิดขึน้เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในวนัที่ 18 มกราคม 2560) 
(Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องส าเร็จเสร็จสิน้ลง หรือมีการสละสิทธิเง่ือนไขบงัคบัก่อนใด ๆ 
ดงักลา่ว  

 วนัท าการซือ้ขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 เสร็จสิน้ ใน
เบือ้งต้น คาดวา่จะเกิดขึน้วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 แตจ่ะต้องไมเ่กินวนัท่ี 12 เมษายน 2560 (ตอ่ไปนีข้อเรียกวา่ “วันซือ้ขาย
กิจการ”)3 

1.4.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสมัพันธ์กับบริษัทฯ  

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

รายการที่ 1  

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SSC : Semperit  
ผู้ซือ้หุ้นของ SSC : บริษัทฯ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายการที่ 2 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SSH : บริษัทฯ  
ผู้ซือ้หุ้นของ SSH : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

รายการที่ 3 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SRP : บริษัทฯ  
ผู้ซือ้หุ้นของ SRP : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

                                                           
3  การซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็จสิน้ช้ากวา่วนัท่ี 12 เมษายน 2560 เน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลาตามท่ีกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนด แต่อยา่งช้าต้องไมเ่กินกวา่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายการที่ 4 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SUSA : บริษัทฯ และ SSC 

ผู้ซือ้หุ้นของ SUSA : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

รายการที่ 5 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SESI  : บริษัทฯ  
ผู้ซือ้หุ้นของ SESI  : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

รายการที่ 6 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SSF : SSC  
ผู้ซือ้หุ้นของ SSF : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

รายการที่ 7 

ผู้จ าหนา่ยหุ้นของ SAC ตามสญัญา Call Option : บริษัทฯ  
ผู้ซือ้หุ้นของ SAC ตามสญัญา Call Option : Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : Semperit ไมม่ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ 

1.4.3 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

1.4.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์  

รายการที่ 1 

ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นระหวา่งบริษัทฯ กบั Semperit บริษัทฯ ตกลงจะซือ้หุ้นของ SSC (ซึ่งปัจจุบนัเป็นกิจการ
ร่วมค้าของบริษัทฯ) จ านวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SSC) จาก Semperit 
และ Semperit ตกลงจะขายหุ้นของ Semperit ใน SSC ให้แก่บริษัทฯ ในราคา 180,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.7 ล้านบาท) พร้อมทัง้ให้ SSC ช าระเงินค่าตอบแทนจ านวน 15,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) ให้แก่ Semperit เพื่อการระงบัคดีและข้อพิพาทตา่ง ๆ 
ระหว่าง SSC และ Semperit ทัง้นี ้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella 
Agreement) และสญัญาซือ้ขายหุ้น SSC 

นอกจากนี ้สญัญากรอบของข้อตกลงตา่ง ๆ (Umbrella Agreement) สญัญาซือ้ขายหุ้น SSC และสญัญาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องมีสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้นของ SSC ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

(1) คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดของ SSC (ซึ่งรวมถึง
คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย) ในวนัซือ้ขายกิจการเป็นเงินบาทเทียบเท่า 118,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงิน
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บาทไทยประมาณ 4,314.3 ล้านบาท) ซึง่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ SSC ร้อยละ 31.5 และรับเบอร์แลนด์ในฐานะผู้ ถือ
หุ้นของ SSC ร้อยละ 8.73 มีสทิธิได้รับเงินปันผลรวมจ านวน 47,551,860 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทย
ประมาณ 1,735.6 ล้านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้รับเงินปันผลจ านวน 59,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
เทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 2,157.2 ล้านบาท) 

(2) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนด “วนัซือ้ขายกิจการ” โดยคาดว่าในเบือ้งต้นจะเป็นวนัที่ 15 มีนาคม 
2560 

หากการซือ้ขายหุ้น SSC ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ไม่ว่าด้วยเหตใุดยกเว้นกรณีที่ 
Supervisory Board ของ Semperit ไมอ่นมุตัิรายการดงักลา่ว คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัให้ SSC จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีกเป็นเงินบาทเทียบเทา่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 
36.5 ล้านบาท) ส าหรับทกุ ๆ 7 วนั หลงัจากวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

ในกรณีดงักลา่วข้างต้น คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนด “วนัซือ้ขายกิจการ” กนัใหม ่โดย “วนัซือ้ขาย
กิจการ” ซึง่ก าหนดกนัใหมน่ัน้ อย่างช้าจะต้องไมเ่กินวนัท่ี 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) 

อยา่งไรก็ดี ส าหรับการซือ้ขายเงินลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ในประเทศจีน (กลา่วคือ SRP, SSF และ SSH) 
นัน้ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเข้าใจตรงกนัวา่การซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็จสิน้ช้ากวา่วนัท่ี 15 มีนาคม 
2560 (หรือแม้แตภ่ายในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)) เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลาตามที่กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคบัของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนด ดงันัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงตกลงกันว่า “วันซือ้ขาย
กิจการ” ส าหรับการซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH นัน้ ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้ในวนัที่ 15 มีนาคม 2560 (หรือ
แม้แตภ่ายในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) ซึง่เป็น “วนัซือ้ขายกิจการ” SSC และบริษัทร่วมตา่ง ๆ ในประเทศ
อื่น ๆ ยกเว้นประเทศจีน แต่ทัง้นี ้“วนัซือ้ขายกิจการ” ส าหรับการซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH นัน้ จะต้อง
เกิดขึน้อยา่งช้าไมเ่กินกวา่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(3) การซือ้ขายหุ้น SSC จะส าเร็จเสร็จสิน้ลงก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น SSC ส าเร็จ
ลง เง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ได้แก่ (ก) Semperit ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการก ากับดแูล (supervisory board) ของ 
Semperit ให้ขายหุ้น SSC ทัง้หมดซึ่ง Semperit ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ และให้ซือ้หุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
รายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 7 จากบริษัทฯ (ในกรณีของ Semperit) และ (ข) บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้
ซือ้หุ้น SSC ทัง้หมดจาก Semperit และให้จ าหนา่ยหุ้นและเงินลงทนุตา่ง ๆ ตามที่ระบใุนรายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 7 ให้แก่ 
Semperit (ในกรณีของบริษัทฯ) 

(4) หากการซือ้ขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 ไม่
สามารถเกิดขึน้ได้ภายใน “วนัซือ้ขายกิจการ” เนื่องจากความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดตามที่ระบุไว้ในสญัญา กรอบของ
ข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) คู่สญัญาฝ่ายนัน้มีหน้าที่ต้องช าระค่าเสียหายจ านวน 15,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่  

(5) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลกิสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีระหวา่งกนั รวมถึงข้อผกูพนัอื่น ๆ ที่มีผลใช้
บงัคบัภายหลงัจากที่สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นสิน้สดุลง รวมตลอดจนถึงสญัญาตา่ง ๆ ระหวา่ง SSC และ/หรือผู้ ถือหุ้นต่าง ๆ 
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ของ SSC และ Semperit (เช่น สญัญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค สญัญาจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และสญัญาให้ใช้ช่ือ
และเคร่ืองหมายการค้าของ Semperit เป็นต้น) โดยให้มีผลเป็นการยกเลกิใน “วนัซือ้ขายกิจการ”  

(6) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ยตุิข้อพิพาทที่มีระหว่างกนัทัง้หมด ไม่ว่าข้อพิพาทดงักล่าวจะอยู่ในชัน้
กระบวนพิจารณาคดีของศาลไทย ศาลตา่งประเทศ หรือกระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศ โดยคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัว่าข้อพิพาททัง้หมดจะต้องยตุิลงในวนัซือ้ขายกิจการ อย่างไรก็ดี การถอนข้อพิพาททัง้หมดออกจาก
กระบวนพิจารณาตา่ง ๆ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง การยตุิข้อพิพาทโดยเสร็จเด็ดขาดจงึอาจมี
ผลภายหลงัจาก “วนัซือ้ขายกิจการ” ทัง้นี ้ข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง Semperit และบริษัทฯ ในปัจจบุนันัน้สว่นใหญ่เป็นข้อ
พิพาทที่ Semperit เป็นผู้ฟ้องร้องหรือริเร่ิมกระบวนพิจารณา บริษัทฯ และ SSC มิได้มีคดีฟ้องร้อง Semperit โดยตรง 
นอกจากนี ้กรรมการของ SSC ซึง่ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ ได้ยื่นฟอ้ง SSC และกรรมการของ SSC ซึง่ได้รับการเสนอ
ช่ือโดย Semperit หลายคดีต่อศาลไทย เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติ
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ SSC อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดีต่าง ๆ ดงักลา่ว บริษัทฯ มิได้เป็นคู่ความด้วย 
บริษัทฯ จึงไมไ่ด้น ามาระบไุว้ในสารสนเทศฉบบันี ้ 

(7) SSC มีบริษัทย่อยซึ่ง SSC ถือหุ้นร้อยละ 100 กล่าวคือ Shanghai Sempermed Glove Sales  
Co., Ltd. (“SSF”) โดย SSF จัดตัง้ขึน้ในประเทศจีน ปัจจุบันด าเนินการเป็นตวัแทนในการน าเข้าและส่งออกถุงมือ
พลาสติกและถงุมือยาง นอกจากนี ้SSC ยงัได้ถือหุ้นใน SUSA ร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA 
โดย SSC ตกลงจ าหนา่ยหุ้นและเงินลงทนุทัง้หมดใน SSF และ SUSA ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit ก าหนด) 
ใน “วนัซือ้ขายกิจการ” ในราคา 3,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท) 
และราคา 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท) ตามล าดบั  

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นใน SSC จะเป็นดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 81.50 16,300 
บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั 8.73 1,746 
บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 6.00 1,200 
นางสาวพนูสขุ เชิดเกียรติก าจาย 3.73 746 
นายกิติชยั สนิเจริญกลุ 0.01 2 
นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ 0.01 2 
นายไวยวฒุิ สนิเจริญกลุ 0.01 2 
นายสมหวงั สนิเจริญกลุ 0.01 2 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายการที่ 2 

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ตกลง
จะขายเงินลงทนุใน SSH จ านวนร้อยละ 50.0 ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะ
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ซือ้เงินลงทนุใน SSH ดงักลา่วจากบริษัทฯ ในราคา 8,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 
292.0 ล้านบาท)  

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่มีเงินลงทนุใน SSH อีกตอ่ไป  

 รายการที่ 3 

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ตกลง
จะขายเงินลงทนุใน SRP จ านวนร้อยละ 10.0 ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะ
ซือ้เงินลงทนุใน SRP จากบริษัทฯ ในราคา 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 
ล้านบาท)  

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีเงินลงทนุใน SRP อีกตอ่ไป 

 รายการที่ 4 

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ตกลง
จะขายหุ้นของ SUSA ที่บริษัทฯ ถือโดยทางตรงจ านวน 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของ SUSA) ในมลูคา่ 6,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้านบาท) และตกลง
จะด าเนินการร่วมกนักบั Semperit เพื่อให้  SSC ขายหุ้นของ SUSA ที ่SSC ถืออยูจ่ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 13,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 474.5 ล้านบาท) รวมเป็นจ านวน 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) 
ให้แก่ Semperit (หรือบุคคลซึ่ง Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้หุ้นของ SUSA จากบริษัทฯ และ SSC 
ดงักลา่ว 

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ และ SSC จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SUSA อีกตอ่ไป 

 รายการที่ 5 

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ตกลง
จะขายหุ้นของ SESI จ านวน 4,000,000 หุ้ น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SESI ให้แก่ 
Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้หุ้นของ SESI จากบริษัทฯ ในราคา 1,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท)   

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นใน SESI อีกต่อไป รวมถึง Formtech Engineering 
(M) SDN. BHD. และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดย SESI อีกทอดหนึง่ 

 รายการที่ 6 

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงตา่ง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ตกลงที่
จะด าเนินการร่วมกบั Semperit เพื่อให้ SSC ขายเงินลงทนุใน SSF จ านวนร้อยละ 100.0 ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง 
Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้เงินลงทนุใน SSF จาก SSC ในราคา 3,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท)  

ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้SSC จะไมม่ีเงินลงทนุใน SSF อีกตอ่ไป 
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ทัง้นี ้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีสาระส าคญัที่
เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้นและเงินลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัรายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 6 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

(1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหุ้นและเงินลงทนุตามที่ระบุในรายการที่ 2 ถึง
รายการท่ี 6 เสร็จสิน้เป็นวนัเดียวกนักบั “วนัซือ้ขายกิจการ”  

อย่างไรก็ดี การซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็จสิน้ช้ากว่าวนัที่ 12 เมษายน 2560 
เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่อย่างช้า
ต้องไมเ่กินกวา่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(2) การซือ้ขายหุ้นรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 จะส าเร็จเสร็จสิน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ตามที่
ระบใุนสญัญาที่เก่ียวข้องส าเร็จลง  

(3) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยกเลิกสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบั  SSH, SRP, SUSA และ SESI 
ที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้อผูกพันอื่น ๆ ที่มีผลใช้บงัคับภายหลงัจากที่สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นสิน้สุดลง รวมตลอดจนถึง
สญัญาตา่ง ๆ ระหว่าง SSH, SRP, SUSA หรือ SESI (รวมถึงบริษัทย่อยของ SESI) ฝ่ายหนึ่ง และ Semperit หรือบริษัทฯ 
หรือกลุม่บริษัทใด ๆ ของบริษัทฯ และ SSC อีกฝ่ายหนึ่ง (เช่น สญัญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค สญัญาจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ และสญัญาให้ใช้ช่ือและเคร่ืองหมายการค้าของ Semperit เป็นต้น)  

 รายการที่ 7  

ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ และ 
รับเบอร์แลนด์ ตกลงให้สทิธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรือบคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) ในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ และ
รับเบอร์แลนด์ ท่ีถืออยูใ่น SAC ทัง้หมดจ านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 
SAC) ในมลูคา่รวมกนัเทา่กบั 51,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท) 
ในช่วงเวลาตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (“Option Period”) 

หาก Semperit ใช้สทิธิซือ้หุ้นตามข้อก าหนดของสญัญา Call Option บริษัทฯ ก็จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SAC อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้สญัญา Call Option ระหว่างบริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และ Semperit และสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ 
(Umbrella Agreement) มีสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้น SAC ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

(1) ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญา Call Option Semperit สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์ ท่ีถืออยูใ่น SAC ทัง้หมดจ านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SAC) 
ได้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นระยะเวลา 2 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ และ
รับเบอร์แลนด์ไมม่ีสทิธิบงัคบัให้ Semperit ต้องใช้สทิธิซือ้หุ้นของ SAC ตามสญัญา Call Option 

(2) คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันให้ SAC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดของ SAC (ซึ่งรวมถึง
คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย) ใน “วันซือ้ขายกิจการ” จ านวน 30,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 1,095.0 ล้านบาท)  

บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ถือหุ้นอยู่ใน SAC รวมกันจ านวนทัง้สิน้ 1,615,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
42.5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SAC) จึงมีสทิธิได้รับเงินปันผลจ านวน 12,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
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เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.4 ล้านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้รับเงินปันผลจ านวน 15,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) 

(3) ในระหว่าง Option Period บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ  SAC 
ยกเว้น Semperit) ตกลงจะไมจ่ าหนา่ยจ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนับนหุ้นของ SAC และการซือ้ขายหุ้นของ SAC  

(4) การซือ้ขายหุ้น SAC ตามสญัญา Call Option จะตกอยูภ่ายใต้เง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการ เช่น การ
ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ (หากมี) 

หาก Semperit ไม่ใช้สิทธิ Call Option ในช่วง Option Period ที่ก าหนดจะสง่ผลให้ความเป็นกิจการร่วมค้า
ระหว่างกลุม่บริษัทฯ และ Semperit ใน SAC ยงัคงมีอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ Semperit (รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นใน 
SAC สว่นที่เหลือ) ได้ตกลงกนัจะท าการแก้ไขรายละเอียดบางประการในสญัญากิจการร่วมค้าและข้อบงัคบับริษัท SAC 
ในวนัซือ้ขายกิจการซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการใช้สิทธิ Call Option ของ Semperit เพื่อเพิ่มความชัดเจนและป้องกันความ
ขดัแย้งในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจตอ่ไปในอนาคต  

1.4.3.2 ขนาดของรายการ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์  

 รายการที่ 1  

รายการท่ี 1 มีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.2 (นบัรวมเงินค่าตอบแทนจ านวน 15,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาซึ่ง SSC ตกลงช าระให้แก่ Semperit เพื่อการระงบัคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit ใน
วนัซือ้ขายกิจการด้วย) ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงินท่ีใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SSC สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวา่รายงานทางการเงินท่ีใช้ในการบริหารของ SSC สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลท่ีเก่ียวข้อง มีความนา่เช่ือถือ และสะท้อนมลูค่า
ตามบญัชีของ SSC ทัง้นีก้ารค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ บริษัทฯ ได้ใช้ก าไรสทุธิส าหรับ 12 เดือนย้อนหลงั (ก าไรสทุธิ
ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 รวมกบัก าไรสทุธิส าหรับไตรมาสที่ 4 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 
ดงัมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตอ่ไปนี ้

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SSC ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / NTA ของ

บริษัทฯ 
(8,053.7 X 50.0%) /  20,446.0 ล้านบาท 
= ร้อยละ 19.7 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SSC ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / ก าไรสทุธิ
ของบริษัทฯ  
(663.6 X 50.0%) / 479.8 ล้านบาท 
= ร้อยละ 69.2 
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  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ช าระเป็นคา่หุ้นสามญัของ SSC / 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
195.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทย
ประมาณ 7,121.2 ล้านบาท) / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 15.3 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพย์
เพื่อช าระเป็นคา่หุ้นของ SSC 

 ดงันัน้ รายการท่ี 1 มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 69.2 ซึง่เป็นขนาดรายการสงูสดุที่ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ 
จดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี  (1) ท้าย
ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไป และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่วโดย
ไมช่กัช้า รวมถึงแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการท าความเห็นตอ่รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ให้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นในรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว  

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

 รายการที่ 2-7 

 รายการท่ี 2-7 มีขนาดของรายการสงูสดุรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 46.5 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ซึ่ง
ค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ใน
การบริหาร (management accounts) ของบริษัทที่เก่ียวข้องสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เห็นวา่รายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ดงักลา่วได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีสากลที่เก่ียวข้อง มีความน่าเช่ือถือ และสะท้อนมูลค่าตามบญัชีของบริษัทที่เก่ียวข้อง
ดงักลา่ว ทัง้นีก้ารค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ บริษัทฯ ได้ใช้ก าไรสทุธิส าหรับ 12 เดือนย้อนหลงั (ก าไรสทุธิส าหรับงวด 9 
เดือนสิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 รวมกบัก าไรสทุธิส าหรับไตรมาสที่ 4 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) อนึ่ง บริษัทฯ 
ไม่ได้มีเงินให้กู้ ยืม ภาระค า้ประกันหรือภาระอื่นๆที่บริษัทดังกล่าวยังมีคงค้างต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการแสดงตอ่ไปนี ้

 รายการที่ 2 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ4 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SSH ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / NTA 
ของบริษัทฯ 
(582.9X 50.0%) /  20,446.0 ล้านบาท= ร้อยละ 1.4 

                                                           
4  รายงานทางการเงินท่ีใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SSH จัดท าขึน้เป็นสกุลเงินหยวน (CNY) ในการค านวณขนาดรายการ บริษัทฯ ใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยท่ี 1 CNY เท่ากบั 5.2181บาท ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย (อตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงินหยวน) 
ท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2560 
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  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ4 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SSH ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ  
(36.3 X 50.0%) /  479.8 ล้านบาท 
= ร้อยละ 3.8 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SSH / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
8.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 292.0 ล้านบาท) / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.6 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 

  รายการที่ 3 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ5 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SRP ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / NTA 
ของบริษัทฯ 
(899.5 X 10.0%) /  20,446.0 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.4 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SRP ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ  
(163.5 X 10.0%) / 479.8 ล้านบาท 
= ร้อยละ 3.4 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SRP / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
4.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 146.0 ล้านบาท) / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.3 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 

                                                           
5  รายงานทางการเงินท่ีใช้ในการบริหาร (management accounts) ของ SRP จดัท าขึน้เป็นสกลุเงินหยวน (CNY) ในการค านวณขนาดรายการ บริษัทฯ ใช้อตัรา

แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยท่ี 1 CNY เท่ากบั 5.2181บาท ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย (อตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงินหยวน) 
ท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2560 
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 รายการที่ 4 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ6 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SUSA / NTA ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ

ลงทนุของบริษัทฯ ใน SUSA 
(765.6 X (25%+(50% X 40.23%))) / 20,446.0 ล้าน
บาท 
= ร้อยละ 1.7 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SUSA ตามสดัสว่นการลงทนุของ 
บริษัทฯ / ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ใน SUSA 
(74.8 X (25%+(50% X 40.23%))) /  479.8 ล้านบาท 
= ร้อยละ 7.0 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SUSA ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ ใน 
SUSA/ สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
6.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 273.3 ล้านบาท) ในสว่นท่ีบริษัทฯ ถือตรง
และ 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงิน
บาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท) ในสว่นท่ีถือโดย
อ้อมผา่น SSC 
(273.3 + (474.5 x  40.23%)) / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.5 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 

 รายการที่ 5 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ7 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SESI ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
NTA ของบริษัทฯ 
(63.8X 50.0%) / 20,446.0 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.2 
 

                                                           
6  บริษัทฯ และ Semperit ได้ตกลงช าระคา่ตอบแทนกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเอกสารฉบบันี ้ บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยใน

อตัราเท่ากบั 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นอตัราท่ีใช้อ้างอิงในการค านวณภาษีต่างๆ ตามสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการได้มาและจ าหน่ายไปนี ้ 

7  บริษัทฯ และ Semperit ได้ตกลงช าระค่าตอบแทนกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเอกสารฉบบันี ้บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยใน
อตัราเท่ากบั 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นอตัราอ้างอิง 
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  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ7 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SESI ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ  
(-69.7) X 50.0%) /  479.8 ล้านบาท 
= ติดลบร้อยละ -7.3 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SESI/ สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
1.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท) / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.1 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 

รายการที่ 6 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SSF ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 

NTA ของบริษัทฯ 
(116.9 X 40.23% x 100.0%) /  20,446.0 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.2 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SSF ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ  
(5.8 x 40.23% x 100.0%) /  479.8  ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.5 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SSF ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ ใน 
SSF / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท) ในสว่นท่ีถือโดย SSC 
(116.8 x 40.23%) 
/ 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 0.1 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 
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รายการที่ 7 

  เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของ SAC ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 

NTA ของบริษัทฯ 
(1,858.7 X 42.5%) /  20,446.0 ล้านบาท 
= ร้อยละ 3.9 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของ SAC ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ / 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ  
(358.4X 42.5%) /  479.8  ล้านบาท 
= ร้อยละ 31.7 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ SAC / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
51.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาท
ไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท / 46,522.2 ล้านบาท 
= ร้อยละ 4.0 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก
หลกัทรัพย์ 

เมื่อนบัรวมขนาดรายการท่ี 2-7 ข้างต้น จะเข้าขา่ยรายการประเภทที่ 2 ซึง่มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 15 หรือ
สงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที 
โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 
21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่ วมในการ
ตดัสนิใจการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่ว (รวมถึงแตง่ตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการท าความเห็นต่อรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว)  ไปพร้อมกับ
การขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการท่ี 1 (การได้มาซึง่หุ้นของ SSC) 
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1.4.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาและจ าหน่ายไป 

 รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

 รายการที่ 1 

 ข้อมูลทั่วไปของ SSC 

 SSC เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ Semperit จดัตัง้ขึน้ที่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2532 เพื่อ
ผลิตผลิตภณัฑ์ถงุมือยางคุณภาพสงูที่ใช้ในวงการแพทย์ทัง้ชนิดที่มีแป้งและชนิดที่ไม่มีแป้ง และผลิตภณัฑ์ที่ ท าจากยาง 
อื่น ๆ โดยบริษัทฯ (ซึ่งถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 31.5) รับเบอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ซึ่งถือหุ้นเป็นจ านวน
ร้อยละ 8.73) และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (ซึ่งถือหุ้นรวมกนัเป็นจ านวนร้อยละ 9.77) ฝ่ายหนึ่ง และ Semperit อีกฝ่ายหนึ่ง 
ตา่งถือหุ้นในสดัสว่นเทา่ ๆ กนั 50:50  

SSC มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

ทุนจดทะเบียน 

SSC มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 200,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SSC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Semperit           10,000 50.00 

2. บริษัทฯ 6,300 31.50 
3. รับเบอร์แลนด์ 1,746 8.73 
4. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 1,200 6.00 
5. นางสาวพนูสขุ เชิดเกียรตกิ าจาย 746 3.73 

6. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ 2 0.01 
7. นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ 2 0.01 
8. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ 2 0.01 
9. นายสมหวงั สนิเจริญกลุ 2 0.01 
 รวม 20,000 100.00 

รายชื่อคณะกรรมการของ SSC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายไมเคลิ โทมสั ฟาเนแมน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
3. นายโยฮนัเนส ชมิท สชลัท์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายเกอร์ฮาร์ด คลนิเกนแบรนเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

5. นาย ไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
6. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
7. นายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
8. นายสราวฒุ ิภมูิถาวร กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
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สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ SSC ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558  

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  1,493,339   1,735,209   3,158,944   3,791,099  
ลูกหนีก้ารค้า   1,128,467   1,473,599   1,455,826   1,420,878  
สินค้าคงเหลือ  1,350,643   1,035,383   1,010,206   912,201  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  3,306,805   3,100,682   2,841,606   2,647,174  
สินทรัพย์อ่ืน  190,767   184,591   190,123   197,899  
สินทรัพย์รวม  7,470,021   7,529,464   8,656,707   8,969,251  
เจ้าหนีก้ารค้า  866,425   771,588   729,512  765,003 
ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  61,318   188,728   116,708  18,993 
หนีส้ินอ่ืน  83,427   88,924   75,661   78,983  
หนีส้ินรวม  1,011,170   1,049,240   921,881   862,979  
ทุนช าระแล้ว  200,000   200,000   200,000  200,000 
ส ารองตามกฎหมาย  24,449   24,449   24,449  24,450 
ก าไรสะสม  6,241,245   6,266,828   7,505,489  7,876,934 
องค์ประกอบอ่ืน  (6,843)  (11,053)  4,888  4,888 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  6,458,851   6,480,224   7,734,826   8,106,272  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)  322,942.55   324,011.18   386,741.30   405,313.60  

 
งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
รายได้จากการขาย  9,449,326   10,656,290   10,156,187   6,774,055  
รายได้อ่ืน  171,295   153,597   257,064   103,058  
รวมรายได้  9,620,621   10,809,887   10,413,251   6,877,113  
ต้นทุนขาย  8,227,086   9,162,678   8,591,735   6,125,299  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  136,961   193,776   141,944   111,720  
ค่าใช้จ่ายบริหาร  141,801   186,495   245,628   163,607  
รวมค่าใช้จ่าย  8,505,848   9,542,949   8,979,307   6,400,626  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  1,114,773   1,266,938   1,433,944   476,487  
หัก ต้นทุนทางการเงนิ  (195)  (22)  -     (1) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  1,114,578   1,266,916   1,433,944   476,486  
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (128,491)  (241,333)  (195,283)  (105,042) 
ก าไรสุทธิ  986,087   1,025,583   1,238,661   371,444  
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รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายการที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปของ SSH 

 SSH เป็นกิจการร่วมค้าระหวา่งบริษัทฯ และ Semperit จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัที่ 
14 กรกฎาคม 2548 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติสายไฮดรอลคิแรงดนัสงู โดยบริษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสดัสว่นเท่า ๆ 
กนั 50:50  

SSH มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 1255 ถนนชางกง เซี่ยงไฮ้ เคมิคอล อินดสัเตรียล ปาร์ค เฟ่ิงเซยีน โซนยอ่ย 
เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong Road Shanghai Chemical Industrial Park Fengxian Subzone Shanghai) 

ทุนจดทะเบียน 

SSH มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SSH ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น ทุนร้อยละ 
1. Semperit 50.0 

2. บริษัทฯ 50.0 

รายชื่อคณะกรรมการของ SSH ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายไมเคลิ โทมสั ฟาเนแมน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
3. นายโยฮนัเนส ชมิท สชลัท์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายมิคาเอล อเดลโบเออร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
5. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

6. นายไชยยศ สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
7. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
8. นายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

 

 

 

 

 



 

22 

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ SSH ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 25588 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 ไตรมาส 3 2559 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  105,777   46,004   89,524   145,028  
ลูกหนีก้ารค้า   108,877   112,412   105,825   130,946  
สินค้าคงเหลือ  47,931   69,659   64,617   71,165  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  558,456   491,680   453,195   424,211  
สินทรัพย์อ่ืน  14,453   16,920   18,739   14,152  
สินทรัพย์รวม  835,494   736,675   731,900   785,502  
เจ้าหนีก้ารค้า  43,628   61,141   50,734   77,976  
ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  4,663   6,337   9,519   5,600  
หนีส้ินอ่ืน  244,768   128,144   126,079   119,022  
หนีส้ินรวม  293,059   195,622   186,332   202,598  
ทุนช าระแล้ว  624,262   624,262   624,262   624,262  
ก าไรสะสม  (81,827)  (83,209)  (78,694)  (41,358) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  542,435   541,053   545,568   582,904  

 

งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
รายได้จากการขาย  343,004   547,941   485,824   416,436  
รายได้อ่ืน  6,297   157  -      2,291  
รวมรายได้  349,301   548,098   485,824   418,727  
ต้นทุนขาย  338,861   465,810   409,815   327,980  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  11,051   19,176   18,686   14,196  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  35,309   51,252   46,475   37,230  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  358   411   566   696  
รวมค่าใช้จ่าย  385,579   536,649   475,542   380,102  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  (36,278)   11,449   10,282   38,625  
ต้นทุนทางการเงนิ  11,689   12,829   5,768  0 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้   (47,967)   (1,380)    4,514   38,625  
ภาษีเงนิได้ 0 0 0 0 
ก าไรสุทธิ (47,967)   (1,380)    4,514   38,625  

 

รายการที่ 3 

 ข้อมูลทั่วไปของ SRP  

 SRP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2538 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตราวจบั
บนัไดเลือ่น โดยบริษัทฯ และ Semperit ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 และ 90 ตามล าดบั  

SRP มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 1155 ถนน ชางกง เซีย่งไฮ้ เคมิคอล อินดสัเตรียล ปาร์ค เฟ่ิงเซยีน โซนยอ่ย 
เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong Road Shanghai Chemical Industrial Park Fengxian Subzone Shanghai) 

                                                           
8 สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานจดัท าขึน้จากรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึน้เป็นสกลุเงินหยวน (CNY) ในการแปลงมลูค่ารายการดงักลา่วเป็นสกลุเงินบาท 

บริษัทฯ ใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยท่ี 1 CNY เท่ากบั 5.2181บาท ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย (อตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อ
แลกเปลี่ยนกบัเงินหยวน) ท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2560  
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ทุนจดทะเบียน 

SRP มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 2,471,000 ยโูร  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SRP ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น ทุนร้อยละ 
1. Semperit 90.0 

2. บริษัทฯ 10.0 

รายชื่อคณะกรรมการของ SRP ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายโทมสั เกลา กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
3. นายเกอร์ฮาร์ด คลนิเกนแบรนเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

 

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ SRP ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 25589 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 ไตรมาส 3 2559 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  457,663   580,779   404,534   490,725  
ลูกหนีก้ารค้า   132,572   121,738   163,940   153,773  
สินค้าคงเหลือ  62,165   76,753   68,501   59,437  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  248,503   271,933   291,239   298,806  
สินทรัพย์อ่ืน  183,521   15,631   7,623   13,063  
สินทรัพย์รวม  1,084,424   1,066,834   935,837   1,015,804  
เจ้าหนีก้ารค้า  36,843   37,802   54,273   51,950  
ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  46,413   36,345   42,814   21,758  
หนีส้ินอ่ืน  236,649   52,253   66,346   33,923  
หนีส้ินรวม  319,905   126,400   163,433   107,631  
ทุนช าระแล้ว  128,693   128,693   128,693   128,369  
ส ารองตามกฎหมาย  64,305   64,305   64,305   64,305  
ก าไรสะสม  571,521   747,436   579,406   715,499  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  764,519   940,434   772,404   908,173  

                                                           
9  สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานจดัท าขึน้จากรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึน้เป็นสกลุเงินหยวน (CNY) ในการแปลงมลูค่ารายการดงักลา่วเป็นสกลุเงินบาท  

บริษัทฯ ใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยท่ี 1 CNY เท่ากบั 5.2181บาท ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย (อตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อ
แลกเปลี่ยนกบัเงินหยวน) ท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2560 
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งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
รายได้จากการขาย  762,041   768,899   802,834   607,031  
รายได้อ่ืน  12,725   13,038   8,253   5,101  
รวมรายได้  774,766   781,937   811,087   612,132  
ค่าใช้จ่าย  -     -     -     -    
ต้นทุนขาย  445,222   440,853   423,554   322,614  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  25,603   33,801   39,294   31,555  
ค่าใช้จ่ายบริหาร  90,736   81,405   107,593   92,392  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  604   563   310   13  
รวมค่าใช้จ่าย  562,165   556,622   570,751   446,574  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  212,601   225,315   240,336   165,558  
หัก ต้นทุนทางการเงนิ  (469)  (11,574)  (16,715)  (5,352) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  213,070   236,889   257,051   170,910  
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  56,963   60,976   59,812   42,769  
ก าไรสุทธิ  156,107   175,913   197,239   128,141  

รายการที่ 4 

 ข้อมูลทั่วไปของ SUSA 

 SUSA เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ SSC และ Semperit จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
วนัที่ 2 เมษายน 2541 เพื่อด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ SSC และ 
Semperit ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25, 50 และ 25 ตามล าดบั  

SUSA มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 13900 ถนน 49 เคลยีวอเตอร์เหนือ ฟลอริด้า 33762 (13900 49th Street 
North, Clearwater, Florida 33762) 

ทุนจดทะเบียน 

SUSA มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
4,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SUSA ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Semperit 1,000 25.00 

2. บริษัทฯ 1,000 25.00 
3. SSC 2,000 50.00 
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รายชื่อคณะกรรมการของ SUSA ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเบิร์ดโฮ สโตเกอร์           กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายเกอร์ฮาร์ด คลนิเกนแบรนเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
3. นางแคทาลีน่า โดนาท  กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นางสาว เชอลีน ตงั  กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

5. นายวิชญ์พล สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
6. นางไหมแพร ศรีใส โลเยน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
7. นางสาวอรัญญา ฉตัรานกุลูชยั กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
8. นางสาวลมิ ล ิปิง กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ SUSA ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255810 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 ไตรมาส 3 2559 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  11,343   186,840   278,151   471,160  
ลูกหนีก้ารค้า   512,035   338,571   472,547   315,418  
สินค้าคงเหลือ  1,063,836   846,416   663,913   503,018  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  34,685   32,568   31,771   28,312  
สินทรัพย์อ่ืน  86,452   85,637   67,592   66,238  
สินทรัพย์รวม  1,708,351   1,490,032   1,513,974   1,384,146  
เจ้าหนีก้ารค้า  563,842   443,640   577,639   396,269  
หนีส้ินอ่ืน  530,516   332,221   170,518   170,376  
หนีส้ินรวม  1,094,358   775,861   748,157   566,645  
ทุนช าระแล้ว  152,017   152,017   152,017   152,017  
ก าไรสะสม  461,976   562,154   613,800   665,484  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  613,993   714,171   765,817   817,501  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)  153,498   178,543   191,454   204,375  

  
งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 

รายได้จากการขาย  5,538,584   4,636,545   4,226,936   2,629,200  

รายได้อ่ืน  -     -     -     -    
รวมรายได้  5,538,584   4,636,545   4,226,936   2,629,200  
ต้นทุนขาย  4,708,487   3,873,789   3,533,967   2,079,506  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  408,740   353,759   362,593   293,818  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  144,078   138,986   137,850   94,601  
ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าและขนส่ง  115,967   101,398   96,686   74,351  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  4,846   4,630   5,593   3,563  
รวมค่าใช้จ่าย  5,382,118   4,472,562   4,136,689   2,545,839  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  156,466   163,983   90,247   83,361  
ภาษีเงนิได้  60,902   63,803   38,603   31,678  
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด  95,564   100,180   51,644   51,683  

                                                           
10 บริษัทฯ และ Semperit ได้ตกลงช าระคา่ตอบแทนกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเอกสารฉบบันี ้ บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยใน

อตัราเท่ากบั 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นอตัราท่ีใช้อ้างอิงในการค านวณภาษีต่างๆตามสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการได้มาและจ าหน่ายไปนี ้
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รายการที่ 5 

 ข้อมูลทั่วไปของ SESI 

SESI เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ Semperit จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 12 
พฤษภาคม 2551 โดยบริษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสดัส่วนเท่า ๆ กัน 50:50 เพื่อถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 
Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. (“SMB”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศบราซิล เพื่อด าเนินการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ถุงมือยางคุณภาพสูงที่ท าจากน า้ยางธรรมชาติและส่วนประกอบอื่น ๆ ในแถบทวีปอเมริกาใต้ (ปัจจุบัน SMB หยุด
ประกอบกิจการตัง้แตต้่นปี 2556 แล้ว) และเพื่อถือหุ้นใน Formtech Engineering (M) SDN BHD (“FTE”) ซึง่จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศมาเลเซียเพื่อผลิต slip casted technical ceramics ส าหรับใช้ในการผลิตถงุมือยางที่ท าจากน า้ยางธรรมชาติ 
FTE เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง SESI และผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา โดย SESI และผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา
ดงักลา่วถือหุ้นใน FTE ในสดัสว่นร้อยละ 82.9 และ 17.1 ตามล าดบั  

 SESI มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 4 ถนนแบตเตอร่ี 25-01 ตึกแบงค์ออฟไชน่า สิงค์โปร์ 049 908 (4 Battery 
Road, #25-01 Bank of China Building, Singapore 049 908) 

ทุนจดทะเบียน 

 SESI มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 8,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
8,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SESI ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Semperit  4,000,000.00  50.00 
2. บริษัทฯ  4,000,000.00  50.00 

รายชื่อคณะกรรมการของ SESI ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  
เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายไมเคลิ โทมสั ฟาเนแมน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

3. นายคลีเมนต์ ไอซ์เลอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายคนตุ องัเกอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
5. นายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
6. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
7. นายไชยยศ สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

8. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SESI ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255811 

งบแสดงฐานะการเงนิ   (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 ไตรมาส 3 2559 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  15,760   13,124   8,656   47,781  
เงนิลงทุนในกิจการย่อย  186,391   132,886   70,321   70,321  
สินทรัพย์อ่ืน  13,472   674   467   568  
สินทรัพย์รวม  215,623   146,684   79,444   118,670  
เงนิกู้  -     -     -     43,800  
หนีส้ินอ่ืน  15,145   13,351   9,537   11,103  
หนีส้ินรวม  15,145   13,351   9,537   54,903  
ทุนช าระแล้ว  292,000   292,000   292,000   292,000  
ก าไรสะสม  (91,522)  (158,667)  (222,093)  (228,233) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  200,478   133,333   69,907   63,767  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 25.06 16.67 8.74 7.97 

 

งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
ขาดทุนอ่ืน  (121,668)  (64,726)  (58,611)  (1,894) 
ค่าใช้จ่าย  (5,300)  (2,417)  (4,817)  (4,246) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  (126,968)  (67,143)  (63,428)  (6,140) 
ภาษีเงนิได้  -     -     -     -    
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด  (126,968)  (67,143)  (63,428)  (6,140) 

รายการที่ 6 

 ข้อมูลทั่วไปของ SSF 

SSF เป็นบริษัทย่อยของ SSC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2538 
เพื่อด าเนินธุรกิจตวัแทนในการน าเข้าและสง่ออกถงุมือพลาสติกและถงุมือยาง (ปัจจุบนั SSF ไม่ได้ด าเนินธุรกิจหลกัแล้ว 
โดยมีเพียงรายได้เลก็น้อยจากการบริการตรวจสอบคณุภาพถงุมือยาง) โดย SSC ถือหุ้นร้อยละ 100.0  

SSF มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ ห้อง 1104, ชัน้ 11, เลขที ่518 ถนน ซินชวน เขตซองเจีย้น เซี่ยงไฮ้ 201612  

 ทุนจดทะเบียน 

 SSF มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SSF ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น ทุนร้อยละ 

1. SSC 100.00 

รายชื่อคณะกรรมการของ SSF ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายไมเคลิ โทมสั ฟาเนแมน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

                                                           
11  บริษัทฯ และ Semperit ได้ตกลงช าระคา่ตอบแทนกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเอกสารฉบบันี ้ บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยใน

อตัราเท่ากบั 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นอตัราท่ีใช้อ้างอิงในการค านวณภาษีต่างๆตามสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการได้มาและจ าหน่ายไปนี ้
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เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
2. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
3. นายคลีเมนต์ ไอซ์เลอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายเกอร์ฮาร์ด คลนิเกนแบรนเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

5. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
6. นายไชยยศ สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
7. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
8. นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SSF ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255812 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  130,380   16,659   19,780   24,092  
ลูกหนีก้ารค้า   -     6,448   2,149   1,818  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  927   504   495   431  
เงนิกู้  -     104,362   104,362   104,362  
สินทรัพย์อ่ืน  796   419   504   734  
สินทรัพย์รวม  132,103   128,392   127,290   131,437  
ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  10,533   10,374   10,371   9,949  
หนีส้ินอ่ืน  9,729   4,531   2,386   4,574  
หนีส้ินรวม  20,262   14,905   12,757   14,523  
ทุนช าระแล้ว  43,263   43,263   43,263   43,263  
ส ารองตามกฎหมาย  127,298   127,298   127,298   127,298  
ก าไรสะสม  (58,720)  (57,074)  (56,028)  (53,647) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  111,841   113,487   114,533   116,914  

 

งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
รายได้จากการขาย            6,147            6,659             5,530           4,845  
รายได้อ่ืน            5,596            4,188             6,384           4,485  
รวมรายได้          11,743          10,847           11,914           9,330  
ค่าใช้จ่าย 

   
 

ต้นทุนขาย            2,140            2,329             3,277                  -    
ค่าใช้จ่ายในการขาย                987            1,052                 919           2,747  
ค่าใช้จ่ายบริหาร            6,931            5,463             5,964           4,122  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน                333                356                 708                 81  
รวมค่าใช้จ่าย          10,391            9,200           10,868           6,950  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้            1,352            1,647             1,046           2,380  
หัก ต้นทุนทางการเงนิ                   -                     -                      -                    -    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้            1,352            1,647             1,046           2,380  
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้                   -                     -                      -                    -    
ก าไรสุทธิ            1,352            1,647             1,046           2,380  

                                                           
12 สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานจดัท าขึน้จากรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึน้เป็นสกลุเงินหยวน (CNY) ในการแปลงมลูค่ารายการดงักลา่วเป็นสกลุเงินบาท 
บริษัทฯ ใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยท่ี 1 CNY เท่ากบั 5.2181บาท ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย (อตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัเงินหยวน) ท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2560 
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รายการที่ 7 

 ข้อมูลทั่วไปของ SAC 

 SAC เป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ที่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2539 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
สายไฮดรอลคิแรงดนัสงู โดยบริษัทฯ (ซึง่ถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 37.5) รับเบอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ซึ่ง
ถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 5.0) และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจ านวนร้อยละ  7.5) ฝ่ายหนึ่ง และ 
Semperit อีกฝ่ายหนึง่ ตา่งถือหุ้นในสดัสว่นเทา่ ๆ กนั 50:50  

 SAC มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 110/1 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ทุนจดทะเบียน 

 SAC มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 380,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,800,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

โครงสร้างการถอืหุ้นของ SAC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560   

เลขท่ี ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 Semperit 1,900,000 50.00 

2 บริษัทฯ 1,425,000 37.50 
3 รับเบอร์แลนด์ 190,000 5.00 
4 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 190,000 5.00 
5 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไม้ยางพาราปักษ์ใต้ 94,986 2.50 

6 นายไชยยศ สนิเจริญกลุ 2 0.00 
7 นายประสทิธ์ิ พาณิชย์กลุ 2 0.00 
8 นางพร้อมสขุ สนิเจริญกลุ 2 0.00 
9 นางสาวพนูสขุ เชิดเกียรตกิ าจาย 2 0.00 
10 นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ 2 0.00 

11 นายสมหวงั สนิเจริญกลุ 2 0.00 
12 นายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ 2 0.00 
 รวม 3,800,000 100.00 

รายชื่อคณะกรรมการของ SAC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560  

เลขท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายไมเคลิ โทมสั ฟาเนแมน กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
2. นายริชาร์ด เออเรนเฟลดเนอร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 

3. นายโยฮนัเนส ชมิท สชลัท์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
4. นายมิคาเอล อเดลโบเออร์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดย Semperit) 
5. นายอนนัต์ พฤกษานศุกัดิ ์ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
6. นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 

7. นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
8. นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ กรรมการ (ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ) 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SAC ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2559 และ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  238,741   359,645   914,011   1,101,451  
ลูกหนีก้ารค้า   257,118   371,876   234,594   321,892  
สินค้าคงเหลือ  271,372   210,890   215,103   243,134  
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  545,589   462,318   387,010   331,584  
สินทรัพย์อ่ืน  7,858   12,892   13,414   31,228  
สินทรัพย์รวม  1,320,678   1,417,621   1,764,132   2,029,289  
เจ้าหนีก้ารค้า  177,057   127,791   135,036   147,935  
ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  24,821   47,229   33,904   18,321  
หนีส้ินอ่ืน  7,113   8,756   10,954   11,535  
หนีส้ินรวม  208,991   183,776   179,894   177,791  
ทุนช าระแล้ว  380,000   380,000   380,000   380,000  
ส ารองตามกฎหมาย  38,000   38,000   38,000   38,000  
ก าไรสะสม  693,456   816,241   1,167,729   1,434,988  
องค์ประกอบอ่ืน  231   (396)  (1,491)  (1,490) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,111,687   1,233,845   1,584,238   1,851,498  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)  293   325   417   487  

 

งบก าไรขาดทุน  (หน่วย: พันบาท) 2556 2557 2558 2559 (9 เดือน) 
รายได้จากการขาย    1,416,004     1,663,587     1,524,156           1,078,202  
รายได้อ่ืน         42,259          32,404          53,726                27,620  
รวมรายได้    1,458,263     1,695,991     1,577,882           1,105,822  
ต้นทุนขาย    1,077,351     1,158,822     1,088,507              739,262  
ค่าใช้จ่ายในการขาย         52,984          55,675          46,494                29,090  
ค่าใช้จ่ายบริหาร         20,127          17,984          20,996                15,640  
รวมค่าใช้จ่าย    1,150,462     1,232,481     1,155,997              783,992  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้       307,801        463,510        421,885              321,830  
หัก ต้นทุนทางการเงนิ                 -                     8                 27                       12  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้       307,801        463,502        421,858              321,818  
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         40,299          73,767          70,370                54,559  
ก าไรสุทธิ       267,502        389,735        351,488              267,259  

 

1.4.5 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการช าระเงนิ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

รายการที่ 1 

การก าหนดมลูค่าหุ้นของ SSC เกิดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถกูพิจารณาประกอบกบั
ปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูคา่หุ้นท่ีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูคา่ตามบญัชีของ SSC ด้วย ในการ
นี ้บริษัทฯ จะต้องช าระค่าหุ้นของ SSC จ านวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
SSC) จ านวน 180,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย ประมาณ 6,573.7 ล้านบาท) และการ
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ก าหนดคา่ตอบแทนจ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) เพื่อ
การระงบัคดีและข้อพิพาทตา่ง ๆ ระหวา่ง SSC และ Semperit นัน้ มาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่งคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องทัง้ 
SSC บริษัทฯ และ Semperit โดยบริษัทฯ และ SSC ได้ประเมินจ านวนคา่ตอบแทนมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของ SSC ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ ในอนาคต หากข้อพิพาทไม่มี
แนวโน้มวา่จะสามารถยตุิลงได้โดยเร็ว 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายการที่ 2 

การก าหนดมลูค่าเงินลงทนุใน SSH ขึน้อยู่กบัการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถกูพิจารณาประกอบ
กบัปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูคา่หุ้นท่ีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูค่าตามบญัชีของ SSH ด้วย ใน
การนี ้คู่สญัญาตกลงก าหนดมูลค่าของ SSH จ านวนร้อยละ 50.0 ของเงินลงทุนของ SSH จ านวน 8,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 292.0 ล้านบาท)  

รายการที่ 3 

การก าหนดมลูค่าเงินลงทนุใน SRP ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถกูพิจารณาประกอบ
กบัปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูคา่หุ้นท่ีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูค่าตามบญัชีของ SRP ด้วย ใน
การนี ้คู่สญัญาตกลงก าหนดมลูค่าของ SRP จ านวนร้อยละ 10.0 ของเงินลงทนุทัง้หมดของ SRP ในมลูค่า 4,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้านบาท)  

รายการที่ 4 

การก าหนดมลูค่าหุ้นของ SUSA ขึน้อยู่กบัการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถกูพิจารณาประกอบกับ
ปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูค่าตามบญัชีของ SUSA ด้วย ใน
การนี ้คูส่ญัญาตกลงก าหนดมลูค่าหุ้นของ SUSA ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA จ านวน 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
25.0 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 6,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 237.3 ล้านบาท) และในสว่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SSC จ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของ
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูคา่ 13,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 
474.5 ล้านบาท) 

 รายการที่ 5  

การก าหนดมลูค่าหุ้นของ SESI ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
ปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูคา่หุ้นท่ีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูคา่ตามบญัชีของ SESI ด้วย ในการ
นี ้ คู่สญัญาตกลงก าหนดมลูค่าหุ้นของ SESI จ านวน 4,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ SESI ในมลูคา่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท)  

 รายการที่ 6  

การก าหนดมูลค่าหุ้นของ SSF ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
มลูคา่ตามบญัชีของ SSF ด้วย ในการนี ้คูส่ญัญาตกลงก าหนดมลูคา่หุ้นของ SSF จ านวนร้อยละ 100.0 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของ SSF ในมลูคา่ 3,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท)  
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รายการที่ 7 

การก าหนดมลูค่าหุ้นของ SAC ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งถกูพิจารณาประกอบกับ
ปัจจยัอื่นๆ อนัรวมถึงมลูคา่หุ้นท่ีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ค าแนะน าและมลูคา่ตามบญัชีของ SAC ด้วย ในการ
นี ้คู่สญัญาตกลงก าหนดมลูค่าหุ้นของ SAC จ านวนทัง้สิน้ 1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ SAC ตามสญัญา Call Option ในมลูค่า 51,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 1,861.5 ล้านบาท)  

เมื่อ Semperit ใช้สทิธิตามสญัญา Call Option Semperit ตกลงช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน ซึง่บริษัทฯ จะท าการ
แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ลงทนุทราบโดยผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อเกิดการใช้สทิธิดงักลา่วโดย Semperit 

การหักกลบลบหนี ้

เมื่อรวมมลูคา่รายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 5 ซึง่จะเป็นรายการท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัรายการท่ี 1 แล้ว (โดยไมน่บัรวมหุ้น
ของ SUSA ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทางอ้อมผ่าน SSC) บริษัทฯ จะได้รับช าระค่าตอบแทนจาก Semperit ทัง้สิน้ 19,500,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 711.8 ล้านบาท)13 

เมื่อน ามลูค่ารายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 ไปหกักลบกบัมลูค่าของรายการที่ 1 แล้ว (โดยไม่นบัรวมการที่ SSC 
ช าระค่าตอบแทนให้แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงบัข้อพิพาทที่มีต่อ SSC จ านวน 15,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องช าระค่าตอบแทนสทุธิให้แก่ Semperit 160,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
เทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 5,861.9 ล้านบาท)  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจาก Semperit มีหน้าที่ต้องช าระคา่ตอบแทนให้แก่ SSC จากการที่ SSC ขาย SUSA และ SSF 
ให้แก่ Semperit ตามรายการท่ี 4 และรายการที่ 6 จ านวน 16,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 591.3 ล้าน บาท) ซึง่ Semperit ได้ช าระให้แก่ SSC บางสว่นแล้วจากเงินปันผลที่ได้รับจาก SSC และยงัคงเหลอื
อีกจ านวน 8,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 295.7 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ตกลงเข้า
รับภาระหนีค้งเหลือดงักล่าวแทน Semperit ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องช าระการซือ้หุ้นใน SSC เป็นเงินสดให้แก่ 
Semperit เป็นจ านวนสทุธิเทา่กบั 152,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 5,566.3 ล้าน
บาท)14  

อนึ่ง SSC ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้อพิพาทที่มีต่อ SSC 
จ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท)  

 

 

 

                                                           
13  ไมน่บัรวมรายได้จากการจ าหน่ายหุ้น SAC เน่ืองจากการจ าหน่ายหุ้น SAC เป็นการจ าหน่ายตามสญัญา Call Option ซึง่ Semperit ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิซือ้หุ้น SAC ตาม

สญัญา Call Option 
14 Semperit ตกลงรับผิดชอบในภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายของเงินปันผล ภาษีเงินได้จากการโอนหุ้น SSC และอากรแสตมป์ ตามรายละเอียดท่ีระบุในสญัญากรอบของ

ข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)) 



 

33 

 

1.4.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัทฯ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ (รายการที่ 1) 

การเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ SSC จะสง่ผลให้บริษัทจะมีดลุพินิจแต่เพียงผู้ เดียว และมีความคลอ่งตวัในการบริหาร
จัดการ SSC ในทุกๆ ด้านทัง้ในด้านการจัดหาวตัถุดิบ การผลิต การตลาดและการกระจายสินค้า รวมถึงการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของการผลิตตลอดจนการขยายก าลงัการผลิตต่อไป ความคล่องตวัดงักล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความ
แข็งแกร่งในธุรกิจถงุมือยางในอนาคตมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน า้ซึ่งใช้น า้ยางข้นอนัเป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นวตัถุดิบ ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม รวมทัง้สร้างความสอดคล้องกับ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ครบวงจรตัง้แต่ต้นน า้จนกระทัง่ปลายน า้ใน
ธุรกิจยางธรรมชาติอย่างแท้จริง ถือเป็นการตอกย า้ความเป็นผู้น าอนัดบั 1 ในธุรกิจยางธรรมชาติในระดบัโลกด้วยก าลงั
การผลติสงูสดุที่บริษัทฯ ได้สร้างและขยายก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะถกูสง่เสริมด้วยธุรกิจยางธรรมชาติปลายน า้
จาก SSC ซึง่มีก าลงัการผลติใหญ่เป็นอนัดบั 1 ใน 5 ของผู้ผลติถงุมือทางการแพทย์ในระดบัโลกเช่นเดียวกนั 

การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน SSC ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ Semperit ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุทัง้ใน
ด้านสนิทรัพย์และก าไร สง่ผลให้การบนัทกึบญัชีใน SSC จะเปลีย่นจากการรับรู้สว่นแบง่ก าไร (profit sharing) ตามวิธีสว่น
ได้เสีย (equity method) ในบริษัทร่วมเป็นการจดัท างบการเงินรวม (consolidation) ซึ่งจะท าให้ลดความผนัผวนของผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ อันมาจากธุรกิจการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ยางธรรมชาติกลางน า้ 
(midstream natural rubber processing) ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่มีความออ่นไหวตอ่การเคลือ่นไหวของราคายาง
และปัจจยัแวดล้อมอื่นๆ ทัง้นีเ้มื่อบริษัทฯ สามารถท าจดัท างบการเงินรวมโดยรวม SSC ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพ
ทางด้านอตัราการท าก าไรเข้ามาเป็นบริษัทย่อยแล้ว นอกจากจะช่วยลดความผนัผวนของอตัราผลก าไรของบริษัทฯ ใน
ภาพรวมแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มอตัราก าไรของบริษัทฯ มากขึน้ไปอีกด้วย 

นอกจากนี ้หากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าเร็จเสร็จสิน้ลง  จะมี
ผลท าให้ข้อพิพาทและคดีความตา่งๆที่มีระหวา่งบริษัทฯ (และบริษัทยอ่ย) และ Semperit ตา่ง ๆ ที่มีมากกวา่ 3 ปียตุิลง ซึง่
นอกจากจะเป็นการยตุิความขดัแย้งทางด้านคดีความต่างๆแล้ว ยงัเป็นการระงบัค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่จะเกิดขึน้
ตอ่ไปในอนาคตหากคดีความตา่งๆยงัคงด าเนินต่อไป นอกจากนีผู้้บริหารของบริษัทฯ จะได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรของ
บริษัทฯ ให้แก่การสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพิ่มพนูศกัยภาพทางการแขง่ขนั และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ แทนการ
สิน้เปลืองเวลาและทรัพยากรไปกับการต่อสู้ ด้านข้อพิพาทและคดีความต่างๆ (โปรดพิจารณาข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ 
SSC และ Semperit ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินงวดสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2559)  

ผลของรายการได้มาและจ าหน่ายไปนีจ้ะส่งผลให้สญัญากิจการร่วมค้าต่างๆ และข้อผูกพนัอื่นที่มีต่อบริษัทฯ 
และ SSC จะถูกยกเลิกไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และ SSC จะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีกับ 
Semperit อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการห้ามท าธุรกิจผลิตถุงมือ หรือการท าการตลาดถุงมือในหลายๆ ประเทศ (ซึ่งปัจจุบัน 
บริษัทฯ และ Semperit มีข้อพิพาทกันอยู่ในเร่ืองความชอบด้วยกฎหมายของข้อห้ามดงักล่าว) ดงันัน้ เมื่อปราศจาก
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เง่ือนไขทางการค้าที่ไมเ่ป็นคณุตอ่บริษัทฯ ดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจการผลติและจ าหนา่ย
ถงุมือได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั 

นอกจากนี ้ผลของการได้มาและจ าหนา่ยไปนี ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับเงินปันผลตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นใน SSC (รวมทัง้ SAC) รวมกันประมาณ 60.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 
2,201.0 ล้านบาท) ซึง่เป็นผลก าไรและผลประกอบการจากการร่วมลงทนุใน SSC และ SAC ที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็น
ระยะเวลาหนึง่แล้ว 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่  2-7) 

การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่วถือเป็นสินทรัพย์ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปมีสว่นร่วมใน
การบริหารงานอย่างใกล้ชิด อีกทัง้เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ  
บริษัทฯ และยงัถือวา่เป็นธุรกิจขนาดเลก็เมื่อเปรียบเทียบกบั SSC ซึง่เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ กบั Semperit ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ 

นอกเหนือจากเหตผุลตามที่ระบขุ้างต้น ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในการเข้าท ารายการจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะท าให้บริษัทฯ มีสว่นท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ของบริษัทฯ จ านวนประมาณ 
19,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 711.8 ล้านบาท) (ไม่นบัรวมสว่นที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยหุ้น SAC เนื่องจากการจ าหนา่ยหุ้น SAC เป็นการจ าหนา่ยตามสญัญา Call Option ซึง่ Semperit ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ
ซือ้หุ้น SAC ตามสญัญา Call Option) ซึง่บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ส าหรับช าระคา่ซือ้หุ้นของ SSC จาก Semperit  

1.4.7 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าซือ้หุ้นของ SSC (รายการที่ 1)  

แหลง่เงินทนุประกอบไปด้วย  

- เงินกู้ยืมสถาบนัทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ซึง่มีวงเงินรวม 4,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 
MLR-2.25% ตอ่ปี โดยมีระยะเวลาวงเงินสิน้สดุวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ไมม่ีหลกัประกนั จ่ายดอกเบีย้ทกุ
ไตรมาส ซึง่การช าระเงินกู้ยมืดงักลา่วเกือบทัง้หมดจะมาจาก Debt Push-Down ซึง่จะเป็นวงเงินกู้ ให้แก ่
SSC ในภายหลงั และ SSC จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (ซึง่มีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่) 
โดยบริษัทฯจะน าเงินปันผลที่ได้รับดงักลา่วไปช าระเงินกู้ยืมวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทข้างต้น 

อนึง่ เงินกู้ยืม (Debt Push-Down) ที่ SSC จะท าการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในภายหลงันีม้วีงเงินรวม
ทัง้สิน้ประมาณ 4,410 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ MLR-2.25% ตอ่ปี โดยมีระยะเวลาวงเงินสิน้สดุไมเ่กินวนัท่ี 
30 มิถนุายน 2566 ไมม่ีหลกัประกนั และจะท าการทยอยจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้ทกุไตรมาส 

- เงินปันผลที่ได้รับจาก SSC และ SAC ในวนัท าการซือ้ขายหุ้น SSC เสร็จสิน้ 

- สว่นท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ (รายการที่ 2-6) โดยไมน่บัรวมหุ้นของ SUSA ที่
บริษัทฯ ถืออยูท่างอ้อมผา่น SSC และ 

- เงินสดจากการด าเนินงาน  
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ซึง่สามารถแสดงประมาณการรายละเอียดได้ดงันี ้ 

แหลง่เงินทนุที่ใช้ในการเข้าซือ้หุ้นของ SSC  
ยอดเงินก่อนหกัภาษี  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ยอดเงินก่อนหกัภาษี  
(หน่วย: ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมสถาบนัทางการเงิน 115.30  4,208.38 
เงินปันผลที่ได้รับจาก SSC  47.55 1,735.64 
เงินปันผลที่ได้รับจาก SAC 12.75 465.38 
สว่นที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ (รายการที่ 2-5)  19.50 711.75 

รวม 195.10 7,121.15 

1.4.8 แผนการใช้เงนิจากการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงนิลงทุนตามรายการที่ 2-5 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายการที่ 2-5 ดงักลา่ว ท าให้บริษัทฯ มีสว่นที่ได้รับ
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ จ านวนประมาณ 19,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 711.8 ล้านบาท) (ไม่นบัรวมสว่นที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้น SAC เนื่องจากการจ าหน่ายหุ้น SAC เป็นการ
จ าหนา่ยตามสญัญา Call Option ซึง่ Semperit ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิซือ้หุ้น SAC ตามสญัญา Call Option) ซึง่บริษัทฯ สามารถ
น ามาใช้ส าหรับช าระคา่ซือ้หุ้นของ SSC จาก Semperit 

1.4.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ (รายการที่ 1) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าซือ้หุ้น SSC จาก Semperit เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทัง้ราคาหุ้น SSC ดงักลา่วอยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัมลูค่าตาม
บญัชีและมลูคา่หุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ และข้อตกลงเก่ียวกบัการช าระเงินค่าตอบแทนจ านวน 15 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit นัน้
เหมาะสม เนื่องจากการท่ี SSC และ Semperit มีข้อพิพาทกนัท่ีไมม่ีแนวโน้มวา่จะสามารถยตุิลงได้โดยเร็ว มีผลท าให้คู่ค้า
ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ และ SSC ตา่งมีความกงัวล หากข้อพิพาทตา่ง ๆ ไมส่ามารถยตุิลงได้โดยเร็ว ก็อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ประกอบการและผลการด าเนินงานของ SSC ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ในอนาคต ดงันัน้ เพื่อ
ปิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบกบัข้อตกลงเก่ียวกบัการช าระค่าตอบแทน
จ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ 
Semperit ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการซึง่รวมถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ขาย และข้อตกลงเก่ียวกบั
การช าระคา่ตอบแทนจ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ส าเร็จเสร็จสิน้ลง จะมีผลท าให้ข้อพิพาทท่ีมีระหวา่งบริษัทฯ และ Semperit ตา่ง ๆ ยตุิลง อีกทัง้บริษัทฯ และ SSC 
ก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามและข้อผกูพนัต่าง ๆ ที่มีกบั Semperit อีกต่อไป และผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้สามารถอทุิศ
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เวลาเพื่อการพฒันาและบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทได้มากขึน้ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการต่อสู้
คดีของบริษัทฯ อีกทางหนึง่  

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่ 2-7) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามรายการท่ี 2-7 โดยการจ าหนา่ยหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ Semperit เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ อีกทัง้ราคาหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ บริษัทที่บริษัทฯ จ าหน่ายหุ้นออกไปถือเป็น
บริษัทร่วมทนุที่มีขนาดเล็กทัง้ในด้านขนาดธุรกิจและผลก าไรเมื่อเปรียบเทียบกบั SSC และบริษัทดงักลา่วประกอบธุรกิจ
ผลติผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอนัได้แก่ ท่อไฮโดรลิคแรงดนัสงู สายพานบนัไดเลื่อน ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกบัยางธรรมชาติเพื่อใช้
เป็นวตัถดุิบในการผลติแตอ่ยา่งใด หรือบางบริษัทประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่ายถงุมือในต่างประเทศ ซึ่งภายหลงัจากการ
ได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์นี ้บริษัทฯ และ/หรือ SSC ก็สามารถท าการจดัจ าหนา่ยถงุมือได้โดยเสรีอยู่แล้ว นอกจากนี ้
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ไม่ได้เข้าไปบริหารงานจัดการในบริษัทดังกล่าวในแต่ละวันในเชิงลึก (day-to-day operation) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการซึง่รวมถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ขายดงักลา่ว  

1.4.10 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

- ไม่มีความเหน็ที่แตกต่าง - 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ได้ระบไุว้ในสารสนเทศนีแ้ละในเอกสารอื่นที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูที่เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบั
นี ้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซึง่จ าเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไมม่ีข้อความที่ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นในบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั (“SSC”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และการขายหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมต่างๆ ซึ่งได้แก่ Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit 
Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte Ltd., Shanghai 
Sempermed Gloves Sales Co., Ltd. และบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากดั ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง 
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้IFA ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ และ IFA ยินยอมให้เผยแพร่รายงานท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 (โปรดดรูายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 ที่
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560) 
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4. รายละเอียดหนีส้ินทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน และหนีส้ินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

4.1 ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มียอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายและยงัไม่ครบก าหนดช าระรวม
ทัง้สิน้ 3,415 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั ประเภท มลูคา่ 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ตอ่ปี) 

อายหุุ้นกู้  
(ปี) 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

วนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

1 หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  
ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

550 4.40 5 A- 1 ธันวาคม 2559 
 

2 หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  
ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

600 4.50 5 A- 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

3 หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  
ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

810 2.55 3 A- 18 พฤษภาคม 2562 

4 หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ  
ไมมี่ประกนั และไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,455 3.10 5 A- 18 พฤษภาคม 2564 

 รวม 3,415  

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีใ้นมลูคา่รวมไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ของบริษัทฯ 
เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2553 ที่ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นมลูค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีเงินวงเงินตราสารหนีร้วมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และเมื่อหกัตราสารหนีซ้ึ่งได้ออก
และเสนอขายไปแล้วตามที่แสดงในตารางข้างต้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ จึงมีวงเงินตราสารหนีค้งเหลือที่
สามารถออกและเสนอขายได้อีกจ านวน 6,585 ล้านบาท 

อนึง่ หากบริษัทฯ ท าการกู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการรองรับการได้มาซึง่สินทรัพย์ตาม
รายการท่ี 1 ในจ านวนวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทนัน้ จะไม่สง่ผลกระทบต่อเง่ือนไขตามข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ข้างต้นที่
ระบใุห้บริษัทฯ ต้องด ารงอตัราสว่นของหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวดบญัชีราย
ไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้  ตามงบการเงินรวมของผู้ ออกหุ้นกู้  ในอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นของหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) เทา่กบั 0.98 เทา่ และ
หากสมมติให้มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 4,500 ล้านบาท จะสง่ผลให้อตัราสว่นของหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้เป็น 1.19 เทา่ ซึง่ยงัอยูภ่ายใต้เง่ือนไขและหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ ออกหุ้นกู้  

4.2 เงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา รวมทัง้สิน้ 4,831.9 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ล าดับ ประเภทเงนิกู้ ยอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 (ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1 สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 
 

1,784.5 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 38593, 38594 
และสิ่งปลกูสร้างอ่ืน ๆ บนที่ดิน ณ ต าบล
ส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 
เพื่อเป็นหลกัประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
จากสถาบนัการเงินส าหรับเงินกู้ยืมระยะ
ยาวแก่บริษัทย่อย ซึ่งมีเงินกู้ยืมคงเหลือ
จ านวน 2.4 ล้านบาท 

2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

3,047.4 

 รวม 4,831.9  

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนด (financial covenants) ส าหรับทกุวงเงินที่ได้รับจาก
สถาบนัการเงินตา่งๆ 

หากบริษัทฯ ท าการกู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
รายการท่ี 1 ในจ านวนวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทนัน้ จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่เง่ือนไขตามข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้ ระยะยาว
ที่ก าหนดให้บริษัทต้องด ารงสดัสว่นหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity) ในอตัราสว่นไม่เกิน 3:1 และ 
สดัสว่นเงินกู้ ระยะยาวตอ่ก าไรก่อนภาษีดอกเบีย้จ่ายและคา่เสือ่มราคา (Net long-term debt to EBITDA) ในอตัราสว่นไม่
เกิน 4.5:1 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นของหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt to Equity) 
เทา่กบั 0.98 เทา่ และ อตัราสว่นเงินกู้ ระยะยาวตอ่ก าไรก่อนภาษีดอกเบีย้จ่ายและค่าเสื่อมราคา (Net long-term debt to 
EBITDA) เทา่กบั 2.16 เทา่ หากสมมติให้มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก 4,500 ล้านบาท จะสง่ผลให้อตัราสว่นของหนีส้ินสทุธิ
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 1.19 เท่า และ อตัราสว่นเงินกู้ ระยะยาวต่อก าไรก่อนภาษีดอกเบีย้จ่ายและค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึน้เป็น 4.31 เทา่ ซึง่ยงัคงอยูภ่ายใต้เง่ือนไขตามสญัญากู้ เงิน 

4.3 ยอดรวมหนีส้ินประเภทอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้เงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน า
สินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรวมหนีส้ินประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี และ
ภาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั รวมทัง้สิน้ 17,033.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ ประเภทหนีสิ้น ยอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ล้านบาท) หลักประกัน 
1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13,860.4 ไมมี่ 
2 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,479.4 ไมมี่ 
3 ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 166.3 ไมมี่ 
4 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 107.2 ไมมี่ 
5 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 48.7 ไมมี่ 
6 หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 18.1 ยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 
7 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี- สทุธิ 130.8 ไมมี่ 
8 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ 

พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
186.6 ไมมี่ 

9 หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 36.1 ไมมี่ 
 รวม 17,033.6  
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4.4 หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ในภายหน้าหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญาซือ้ยางลว่งหน้า ซึง่มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 2,395.6 ล้านบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัอนัเกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุนตามสญัญาก่อสร้างและสญัญาซือ้
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ มลูคา่รวมทัง้สิน้ 816.9 ล้านบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ซึง่เกิดจากการเช่าพืน้ท่ีส านกังานและ
ยานพาหนะรวมทัง้สิน้ 230.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 จ่ายช าระภายใน 1 ปี        110.9 ล้านบาท 

 จ่ายช าระภายใน 1-5 ปี     118.8 ล้านบาท 

 จ่ายช าระหลงัจาก 5 ปี          0.9 ล้านบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันอันเกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุนของการติดตัง้ระบบ Systems 
Applications and Products (“SAP”) 29.5 ล้านบาท รวมถึงภาระผกูพนัตามสญัญาที่ปรึกษาจากทาง 
SAP 15.9 ล้านบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนงัสอืค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลอือยูเ่ป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 1,053.2 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากภาระค า้ประกนัเงินกู้ยืม 965.5 ล้านบาท และเกิดขึน้จากการที่
ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนักลุม่บริษัทตอ่หนว่ยงานของราชการสว่นใหญ่ส าหรับการค า้ประกนัการ
ใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินรวม 83.2 ล้านบาท และการค า้ประกันกลุม่บริษัทต่อหน่วยงานของราชการ 
โดยใช้เงินฝากประจ าของกลุม่บริษัท จ านวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท  

 บริษัทฯ มีภาระค า้ประกนัตามหนงัสอืค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม
สญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) สญัญาซือ้ขายหุ้น SSC (ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้า
ลงนามในสญัญาทัง้สองฉบบัเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2560) และสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท)  

 หากรายการการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกับ Semperit ในครัง้นีส้ าเร็จเสร็จสิน้ลง SSC จะ
กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และในเวลาเดียวกัน SSC จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการระงับข้อ
พิพาทจ านวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ Semperit (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 
547.5 ล้านบาท) 

 หากรายการการได้มาและจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินกบั Semperit ในครัง้นีส้ าเร็จเสร็จสิน้ลง บริษัทฯ จะ
มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะกู้มาเพื่อน ามาใช้ช าระหนีค้่าซือ้หุ้น  SSC  
ร้อยละ 50 จาก Semperit จ านวนสูงสุดประมาณ 4,500 ล้านบาท ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ใน
ระหวา่งขัน้ตอนการเจรจาเร่ืองสญัญาให้สนิเช่ือทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน  
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5. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ  

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สดุของโลก โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 1215  ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก โดยมีการด าเนินงานในประเทศที่ส าคญัหลากหลาย
ประเทศ เร่ิมตัง้แตธุ่รกิจต้นน า้การท าสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน า้การผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติ และธุรกิจปลายน า้ โดยการร่วมลงทนุกบั Semperit ในการผลติและจดัจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป อาทิ ถงุมือยาง 
ทอ่ไฮดรอลกิแรงดนัสงู และราวจบับนัไดเลือ่น  

บริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2530 ในรูปบริษัทจ ากดั จากนัน้ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศ
ไทยเป็นครัง้แรก และได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 22 
สิงหาคม 2534 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2536 และในเดือนมกราคม 2554  
บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปในประเทศสิงคโปร์ และได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2554 ในปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่
ด ารงสถานะการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ทัง้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์  

 ผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทฯ แบง่สายธุรกิจหลกัออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติ ซึง่เป็นธุรกิจที่ท ารายได้หลกั
ให้บริษัทฯ 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ซึ่งรายได้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน และ 3) ธุรกิจอื่น โดย
รายละเอียดของแตล่ะสายธุรกิจ มีดงันี ้

1. ธุรกิจผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ 

ธุรกิจผลติผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติเป็นธุรกิจหลกัที่สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2559 โดยบริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติขัน้พืน้ฐานที่ครอบคลมุทุก
ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และน า้ยางข้น เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตยางล้อและผู้ผลิตถงุมือยางในหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย รวมทัง้
สหรัฐอเมริกาและยโุรป ด้วยก าลงัการผลติกวา่ 2.4 ล้านตนัตอ่ปี จากจ านวนโรงงานทัง้สิน้ 35 โรงงาน ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุสองอนัดบัแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทัง้ประเทศ 
เมียนมาด้วย 

2. ธุรกิจผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง 

                                                           
15  เทียบจากยอดขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ ประมาณ 1,094,479 ตันในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 กับประมาณการยอดความต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรวมทั่วโลกท่ีประมาณ 9,449,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน (แหล่งท่ีมาข้อมูล : International Rubber Study Group (IRSG), Rubber 
Statistical Bulletin, Vol. 71, No. 4-6, October - December 2016) 
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บริษัทฯ ยงักระจายช่องทางรายได้ของบริษัทฯ โดยอาศยัการลงทนุใน SSC ซึง่เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ 
และSemperit ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีโรงงานจ านวน 4 โรงงาน และมีก าลงัการผลติตอ่ปีรวมประมาณ 14,000 ล้าน
ชิน้ต่อปี บริษัทฯ เช่ือว่า SSC เป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ที่มีก าลงัการผลิตสงูสดุในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้น า
ทางด้านการผลติถงุมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ระดบัโลก  

3. ธุรกิจอืน่ 

- ธุรกิจสวนยางพารา 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มี
พืน้ท่ีส าหรับปลกูสวนยางพาราประมาณ 51,950 ไร่ ใน 19 จงัหวดัของประเทศไทย ซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบางสว่นเร่ิมทยอยให้ผลผลติตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม ปี 2558 เป็นต้นมา 

- ธุรกิจแปรรูปและผลิตไม้ยางพารา 

 บริษัทฯ แปรรูปอบแห้งไม้ยางพาราเพื่อสง่ให้กบัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์ที่ท าจาก
ไม้ยางพาราและไม้ชนิดอื่น ซึง่ด าเนินงานโดย บริษัท อนัวาร์พาราวดู จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 

 บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปสูก่ารผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป โดยผา่นการลงทนุในบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
และ Semperit ได้ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ ได้แก่ SAC, SSH และ SRPโดยบริษัทตา่ง ๆ เหลา่นีผ้ลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สายไฮ
ดรอลิกแรงดนัสงูหลากหลายชนิด รวมถึงสายไฮดรอลิกคุณภาพสงูที่ใช้ในอุตสาหกรรม การท าเหมือง และการใช้งาน
เฉพาะทางอื่น ๆ ผา่น SAC และ SSH และราวจบัส าหรับบนัไดเลือ่นคณุภาพสงู (ผา่น SRP) 

 รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 5229 (ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

5222 

ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ     

1. บริษัทฯ ไทย ผลิตยางแผ่นรมควนั 
ยางแทง่ และน า้ยางข้น 

- 1,280,000,000 บาท 

2. รับเบอร์แลนด์  ไทย ผลิตน า้ยางข้นและยางแทง่ 99.99 1,600,000,000 บาท 

3. บริษัท หน ่าฮัว่รับเบอร์ จ ากดั ไทย ผลิตยางแผ่นรมควนั  
น า้ยางข้น  
และยางแทง่ 

99.99 500,000,000 บาท 

4. บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ 
จ ากดั 

ไทย ผลิตยางแผ่นรมควนั 99.99 40,000,000 บาท 

5. PT Sri Trang Lingga 
Indonesia 

อินโดนีเซีย ผลิตยางแทง่  90.00 10,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

6. PT Star Rubber อินโดนีเซีย ผลติยางแทง่  99.00 46,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 
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บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 5229 (ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

5222 

7. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

ไทย ผลิตยางแทง่ 42.50 60,000,000 บาท 

8. Sri Trang Ayeyar Rubber 
Industry Co., Ltd. 

เมียนมา ผลิตยางแทง่ 59.00 1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ธุรกิจผลิตสินค้าส าเร็จรูปจากยาง     

9. SSC16 ไทย ผลิตถงุมือยางที่ใช้ในทาง
การแพทย์ 

40.23 200,000,000 บาท 

10. SAC17 ไทย ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดนัสงู 42.50 380,000,000 บาท 

11. SSF จีน ตวัแทนในการน าเข้าและ
สง่ออกถงุมือยาง 

100.00 1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

12. SSH18 จีน ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดนัสงู 50.00 15,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

13. SRP19 จีน ผลิตราวจบับนัไดเลื่อน 10.00 2,471,000 ยโูร 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้า     

14. SUSA20 สหรัฐอเมริกา จดัจ าหน่ายถงุมือที่ใช้ในทาง
การแพทย์ในสหรัฐอเมริกา 

25.00 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

15. Sri Trang International Pte. 
Ltd. 

สิงคโปร์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติในสิงคโปร์ 

100.00 61,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

16. Sri Trang USA, Inc. สหรัฐอเมริกา จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 

100.00 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

17. Sempermed Brasil Comé  ́
rcio Exterior Ltda. (SBC) 

บราซิล จดัจ าหน่ายและท าการตลาด
ถงุมือยางทางการแพทย์ใน
บราซิล โดยหยดุประกอบ
กิจการตัง้แตต้่นปี 2556  

100.00 12,546,638  
เรียลบราซิล 

18. Shi Dong Shanghai 
Rubber Co., Ltd. 

จีน จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100.00 5,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

19. Sri Trang Indochina 
(Vietnam) Co., Ltd. 

เวียดนาม จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติจากประเทศ

เวียดนามไปยงัลกูค้าตา่ง ๆ 

100.00 1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

                                                           
16  ภายหลงัจากท าธุรกรรมได้มาซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ จะถือหุ้นใน SSC ประมาณร้อยละ 90.2  
17  หาก Semperit ใช้สิทธิซือ้หุ้นตามข้อก าหนดของสญัญา Call Option บริษัทฯ ก็จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SAC อีกต่อไป 
18  ภายหลงัจากท าธุรกรรมจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ จะไมม่ีเงินลงทนุใน SSH อีกต่อไป 
19  ภายหลงัจากท าธุรกรรมจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ จะไมม่ีเงินลงทนุใน SRP อีกต่อไป 
20  ภายหลงัจากท าธุรกรรมจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ และ SSC จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป 

หมายเหต*ุ: สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 5229 (ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

5222 

ธรกิจอ่ืน ๆ      

20. บริษัท อนัวาร์พาราวดู จ ากดั ไทย แปรรูปไม้ และผลติไม้
ยางพาราท าเฟอร์นิเจอร์ 

99.94 10,000,000 บาท 

21. บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ 
จ ากดั 

ไทย ด าเนินกิจการสวนยางพารา
และสวนปาล์ม 

99.99 2,065,007,500 บาท 

22. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั 

ไทย วิศวกรรมบริการ ออกแบบ 
ผลิต ตดิตัง้ บ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัร 

99.99 50,000,000 บาท 

23. บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส  
ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ไทย ให้บริการขนสง่ทางบก
ภายในประเทศ 

99.99 15,000,000 บาท 

24. บริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า 
จ ากดั 

ไทย นายหน้าซือ้ขายสญัญาสินค้า
เกษตรลว่งหน้า 

40.00 25,000,000 บาท 

25. บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ 
แพลนเทชัน่ จ ากดั 

ไทย ท าสวนยางพารา 99.99 5,905,000,000 บาท 

26. Shi Dong Investments Pte. 
Ltd. 

สิงคโปร์ ลงทนุใน PT Star Rubber 100.00 48,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

27. SESI สิงคโปร์ ลงทนุใน SBC และ FTE  50.00 8,000,000  
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

28. FTE มาเลเซีย ผลิตและจ าหน่ายแมพ่ิมพ์
ส าหรับการผลติถงุมือยาง 

82.86 7,000,000 ริงกิต 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้21  

 
 

 

 

 

                                                           
21 โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลงัการเข้าท ารายการในธุรกรรมได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ในครัง้นีจ้ากสารสนเทศบญัชี (1)  

Formtech Engineering 
(M) Sdn. Bhd. 

99.9% 

40.0% 

99.9% 

100.0% 

99.9% 

99.9% 

100.0% 

99.0% 

50.0% 

100.0% 

25.0% 

100.0% 

99.9% 

42.5% 

50.0% 

10.0% 

40.2% 

42.5% 

90.0% 

99.9% 

99.9% 

99.9% 

บริษัทฯ 

Shanghai 
Sempermed 

Sempermed Brasil  

Shi Dong             
Investments  

 

PT Star Rubber 

PT Sri Trang 
Lingga  

 
บจ. ไทยเทค 

 
 

บจ. สะเดา พี.เอส.  
รับเบอร์ 

 

บจ. หน ่าฮัว่ 
 

บจ. รับเบอร์แลนด์ บจ. สยามเซมเพอร์
เมด 

บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ 
เอเซยี 

 

Semperflex 
Shanghai  

 

 
Shanghai Semperit 

Sri Trang 
International  

 

Sri Trang USA, Inc. 

 

Sempermed USA, 
Inc. 

Sempermed 
Singapore  

 

บจ. อนัวาร์ 
พาราวดู 

บจ. สตาร์เท็กซ์  
รับเบอร์ 

บจ. พฒันาเกษตร
ลว่งหน้า 

บจ. สตาร์ไลท์เอ็กซ์
เพรส ทรานสปอร์ต 

บจ. ศรีตรังรับเบอร์ 
แอนด์ แพลนเทชัน่ 

บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม
เอ็นจิเนียร่ิง 

100.0% Shi Dong 
Shanghai 

 

ผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาต ิ สินค้าส าเร็จรูป จัดจ าหน่าย   บริการ/ธุรกิจอื่น 

82.9% 

Sri Trang            
Indochina 

 

100.0% 

Semperit 
Technische 

Produkte 

50.0% 

50.0% 

50.0% 

90.0% 

บมจ. ลีพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

Semperit 
Technische 

Produkte 

25.0% 

50.0% 

44.5% 

บจ. เซาท์แลนด์          
รับเบอร์ 

Itochu 
 Corporation 

42.5% 

15.0% 

บจ. สยามเซมเพอร์
เมด 

 

50.0% 

Sri Trang            
Ayeyar 

 

59.0% 

100.0% 
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5.1.2 แนวโน้มธุรกิจ 
แผนภาพแสดงปริมาณความตอ้งการและการผลิตยางธรรมชาติของโลกโดยรวมในช่วงปี 2553 – 2560 

แหลง่ที่มา: IRSG 

ตามข้อมลูประมาณการของ The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospect to 2025 
ประจ าเดือนธันวาคม 2559 โดย International Rubber Study Group (IRSG) คาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการยาง
ธรรมชาติทัว่โลกในปี 2560 จะเท่ากบั 12,872,000 ตนั เติบโตคิดเป็นร้อยละ 2.9 (ปี 2559 : ร้อยละ 3.0) ซึ่งสว่นใหญ่มา
จากการเติบโตจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่ที่สดุของโลก ในสว่นของอุปทาน IRSG ได้ประมาณการว่า
ผลผลติยางธรรมชาติในปี 2560 จะเท่ากบั 12,917,000 ตนั เติบโตขึน้ร้อยละ 3.8 (ปี 2559 : ร้อยละ 1.4) โดยประเทศจีน  
ประเทศอินโดนิเซีย และกลุม่ประเทศ CAMAL* เป็นกลุม่ที่มีอตัราการเติบโตด้านผลผลติยางธรรมชาติคอ่นข้างสงู ในขณะ
ที่ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อนัดับหนึ่งอย่างประเทศไทยนัน้ จะมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย  

หมายเหต*ุ: กลุม่ประเทศ CAMAL ได้แก่ ประเทศกมัพชูา เมียนมา และลาว 

ในปี 2560 เป็นที่คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติจากต้นยางที่ปลกูใหม่จะเติบโตในอตัราที่ลดลง เนื่องจาก
การปลกูต้นยางใหมป่รับตวัลดลงภายหลงัจากช่วงที่ราคายางธรรมชาติอยูใ่นระดบัสงูช่วงปี 2548 – 2551 นอกจากนี ้การ
ที่ราคายางอยูใ่นระดบัต ่าหลายปีตดิตอ่กนัอาจสง่ผลให้เกษตรกรหนัไปปลกูพืชอื่นทดแทน หรือเลือ่นระยะเวลาการปลกูต้น
ยางใหม่หรือการปลูกทดแทนออกไป รวมถึงอาจส่งผลให้จ านวนแรงงานกรีดยางและความถ่ีในการกรีดยางลดลง 
ตลอดจนลดความน่าสนใจที่จะมีชาวสวนยางรายใหม่เกิดขึน้ด้วย  ในขณะที่ความต้องการยางธรรมชาติยงัเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยางล้อ ดงันัน้ IRSG จึงคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตส่วนเกินในปี 2560 จะ
เทา่กบั 45,000 ตนั ซึง่คอ่นข้างใกล้เคียงจดุดลุยภาพ 

 กลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การขยายก าลงัการผลิตธุรกิจกลางน า้และการขยายสว่นแบ่ง
การตลาดเพื่อให้บริษัทฯ คงขีดความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดยางธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อประโยชน์จากการประหยดั
ตอ่ขนาด และเพื่อท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็นผู้น าตลาดในฐานะผู้ประกอบการยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุของโลก ในช่วงสิบปี
ที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการขยายสว่นแบง่ทางการตลาดอยา่งรวดเร็ว โดยมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (Compound Annual 
Growth Rate : CAGR) ของปริมาณการขายสงูกว่าอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติของ

(หนว่ย : ล้านตนั) (หนว่ย : พนัตนั) 
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โลกถึง 4 เท่า ด้วยรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มีลกัษณะเฉพาะตวัของบริษัทฯ จะเอือ้ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องจากการปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้ของตลาดยางธรรมชาติที่ได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณอุปทานที่ถูกจ ากัดด้วย
สภาพอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ตลอดจนปริมาณสต๊อกยางธรรมชาติที่นครชิงเตา่ในประเทศจีนท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่า รวมถึง
การปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้ของตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์โดยรวม 

5.2  ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

5.2.1 ข้อมูลทางการเงนิ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2557   31ธ.ค.2556 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,398.1 2,197.2 2,131.6  1,892.7  

ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 90.8 336.7 89.8  76.0  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 6,953.1 3,854.2 4,688.4  7,441.2  

ลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 297.7 702.1 392.5  320.8  

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 13,875.6 13,959.8 10,029.9  16,581.9  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 454.0 480.6 352.2  285.7  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,069.4 21,530.6 17,684.4  26,598.4  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                    -    -    65.4  

เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั 13.1 33.5 34.6  61.2  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  1,421.8 1,357.8 1,157.8  3,541.2  

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 3,658.8 3,379.0 2,878.2  489.2  

เงินลงทนุระยะยาว 57.1 50.6 63.7  52.4  

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 15,605.5 15,185.5 14,355.0 12,294.8 

สวนยางพาราและสวนปาล์ม – สทุธิ 1,489.7 1,221.2 901.2 547.7 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 449.5 330.3 31.6  27.0  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 149.8 154.5 170.3  176.3  

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 295.0 395.7 332.9  240.0  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 270.5 203.4 146.5  121.8  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 42.1 36.4 34.3  21.3  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,452.8 22,348.0 20,106.1  17,638.3  

รวมสินทรัพย์ 46,522.2 43,878.6 37,790.5  44,236.7    
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

 

    

หนีส้ินหมุนเวียน        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,479.4 2,687.4 2,579.5  3,821.5  
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2557   31ธ.ค.2556 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13,860.4 13,446.2 9,408.4  14,223.1  

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,784.5 451.4 140.3  113.4  

หุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 550.0 850.0 -    1,600.0  

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11.8 25.0 30.0  17.9  

ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 166.3 271.6 212.8  532.9  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 107.2 63.9 48.6  20.5  

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 48.7 40.0 44.3  46.5  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 19,008.3 17,835.6 12,464.0  20,375.7  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,074.4 3,742.2 2,913.5  2,113.7  

หุ้นกู้  2,865.0 600.0 1,450.0  1,450.0  

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6.3 10.9 33.3  28.7  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 130.8 151.8 172.5  60.1  

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 186.6 161.7 115.2  106.9  

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 36.1 42.5 50.2  110.6  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,272.2 4,709.2 4,734.7  3,870.0  

รวมหนีส้ิน 25,280.5 22,544.7 17,198.7  24,245.7  

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,280.0  1,280.0  1,280.0  1,280.0  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 8,551.0  8,551.0  8,551.0  8,551.0  

สว่นต ่าจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มจากสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคมุ  (173.1)  (173.1)  (173.1)  (173.1) 

สว่นเกินทนุจากการประเมินราคาสนิทรัพย์- สทุธิจากคา่เสื่อมราคาสะสม 1,413.3 1,427.8 1,470.5  1,130.2  

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 12.8 6.8 18.9  8.5  

ผลสะสมจากการแปลงคา่งบการเงิน (381.3)              (268.5)  (445.9)  (453.4) 

ก าไรสะสม        

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 128.0 128.0  128.0  128.0  

ยงัไม่ได้จดัสรร  10,335.3 10,287.7 9,662.3  9,431.6  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 21,166.0 21,239.7 20,491.7 19,902.8 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 75.7 94.2              100.2                88.3  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,241.7 21,333.9 20,591.9  19,991.1  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,522.2 43,878.6 37,790.5 44,236.7 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

9 เดือนปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
 

รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 54,755.1 61,291.8 75,529.9  92,185.2  

ต้นทนุขายและการให้บริการ (50,962.9) (57,770.6)  (72,181.6)  (86,986.7) 

ก าไรขัน้ต้น 3,792.2 3,521.2 3,348.3  5,198.5  

รายได้อ่ืน 138.5 186.3 133.9 260.0  

คา่ใช้จ่ายในการขาย (2,294.4) (2,125.2) (2,132.7)  (2,358.5) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (1,189.1) (1,588.2) (1,687.7)  (1,230.7) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สทุธิ 41.9 214.2 371.1 312.5  

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน - สทุธิ 125.0 1,095.3 1,122.0 338.6  

ก าไรจากการด าเนินงาน 614.1 1,303.6 1,155.0 2,520.4  

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 301.3 648.8 535.1  495.6  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิสุทธิ และภาษีเงนิได้ 915.4 1,952.4 1,690.1  3,016.0  

รายได้ทางการเงิน 27.0 48.2 49.7  46.1  

ต้นทนุทางการเงิน (378.9) (857.3)  (663.4)  (1,075.3) 

ต้นทนุทางการเงิน - สทุธิ (351.9) (809.1)  (613.7)  (1,029.3) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 563.4 1,143.3 1,076.4  1,986.7  

ภาษีเงินได้ (37.8) (31.5)  (40.1)  (149.6) 

ก าไรส าหรับปี 525.6 1,111.8 1,036.2  1,837.1  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

สว่นเกินทนุจากการประเมินราคาสนิทรัพย์ - สทุธิจากภาษี - 2.3  361.4  53.3  

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

– สทุธิจากภาษี 5.9 (12.0)  10.3   (5.0) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน- สทุธิจากภาษี - (25.6)  3.9  5.5  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (111.7) 174.5  7.7   (120.6) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สทุธิจากภาษี (105.8) 139.2  383.2   (66.8) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 419.8 1,251.0 1,419.5  1,770.4  

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี        

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 545.1 1,118.0 1,037.8  1,820.2  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (19.6) (6.3)  (1.5) 16.9  

ก าไรส าหรับปี 525.6 1,111.8 1,036.2  1,837.1  

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี        

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 438.3 1,260.0 1,420.9  1,768.5  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (18.5) (9.1)  (1.4) 1.9  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 419.8 1,251.0 1,419.5  1,770.4  

ก าไรต่อหุ้น        

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาทตอ่หุ้น) 0.43 0.87  0.81  1.42  
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งบกระแสเงนิสด 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

9 เดือนปี 
2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 563.4 1,143.3     1,076.4    1,986.7  

รายการปรับปรุง        

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการแปลงคา่อตัราแลกเปล่ียน (130.7) 165.8         259.2       268.3  

(ก าไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมตราสาร 

อนพุนัธ์ทางการเงิน 140.7 (188.2)      (333.8)      392.8  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ลกูหนีก้ารค้า (0.3) (5.5)            8.0         14.2  

(การกลบัรายการ)คา่เผ่ือส าหรับราคาทนุของสนิค้าคงเหลือท่ีเกิน 

กว่ามลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (166.0) 373.8          74.5        (40.7) 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 25.1 24.6          15.7         25.1  

คา่เสื่อมราคา 839.8 1,021.7 866.9 720.9 

คา่ตดัจ าหน่ายสวนยางพาราและสวนปาลม์ 0.5 0.7 0.8 1.5 

คา่ตดัจ าหน่าย สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 21.7 32.7            9.8           8.6  

การตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้รอรับคืน 33.6 - - - 

ขาดทนุจากการประเมินราคาสนิทรัพย์ลดลง - -          26.5         36.7  

ต้นทนุทางการเงิน 378.9 857.3        663.4    1,075.3  

รายได้เงินปันผล (1.2) (36.8)          (1.6)       (22.9) 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (301.3) (648.8)      (535.1)     (495.6) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการขายและการตดัจ าหน่ายท่ีดนิ อาคาร และ 

อปุกรณ์ และ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (1.3)            (44.5)            6.2          (4.2) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการประเมินราคามลูคา่ยตุธิรรมของ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -          29.2            6.7          (6.3) 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม -              -                 -            (0.5) 

การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน        

สนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง        

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (3,098.6) 839.6     2,744.8      (944.2) 

- ลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 404.4 (309.6)        (71.6)        63.6  

- สนิค้าคงเหลือ 255.1 (4,308.6)     6,477.5   (3,389.7) 

- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 53.3 (107.9)        (49.5)       (33.2) 

- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (5.6) (2.2)        (12.9)          8.5  

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)        

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (198.4) 128.8   (1,143.4)   1,206.0  

- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 8.6 (4.3)          (2.1)          1.2  

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (1,178.2) (1,038.9) 10,086.1 872.4 

จ่ายดอกเบีย้ (367.2) (855.3)      (674.0)  (1,047.5) 

จ่ายภาษีเงินได้ (148.5) (173.0)      (141.4)     (188.3) 

รับคืนภาษีเงินได้ 109.3 - - - 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

9 เดือนปี 
2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่าย (0.2) (7.2)          (0.9)         (0.1) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (1,584.8)  (2,074.4)     9,269.9      (363.6) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรับจากการให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม -          -           65.2             -    

เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง 20.4          1.1           26.6         38.3  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย(เพิม่ขึน้)ลดลง - 0.1 (0.04) - 

เงินปันผลรับ 1.2        36.8        526.1       481.3  

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทร่วม -              -                 -            (8.0)    

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทร่วมค้า (114.6) - - - 

เงินสดรับจากการลดทนุของบริษัทร่วม 30.0 - - - 

เงินสดรับจากการเลกิกิจการของบริษัทร่วม -              -                 -             6.8  

เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ สวนยางพาราและ    

   สวนปาล์มและสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 24.2 114.1           21.2         49.7  

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ สวนยางพารา และสวน 

   ปาล์มและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,680.6) (2,616.5)   (3,010.8)  (3,664.0) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,719.4)   (2,464.4)   (2,371.7)  (3,087.8) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 434.7 4,005.4   (5,041.7)   1,868.0  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 810.0 1,230.2        940.0    1,826.3  

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (171.7) (90.3)      (113.4)     (114.0) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  2,265.0 -              -         900.0  

เงินสดจ่ายเพ่ือการช าระหุ้นกู้  (300.0) -   (1,600.0)            -    

ช าระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน (20.8) (31.9)        (25.5)       (31.7) 

เงินปันผลจ่าย (512.0) (512.0)      (832.0)     (640.0) 

เงินปันผลจ่ายแก่สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

รับช าระคา่หุ้นจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุ - 3.1          13.3           1.6  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,505.2 4,604.5   (6,659.2)   3,810.1  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) - สุทธิ (799.1) 65.6        238.9       358.7  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 2,197.2 2,131.6     1,892.7    1,534.0  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,398.1 2,197.2     2,131.6    1,892.7  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ     

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ม และสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตน:     

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ม และสนิทรัพย์ 

    ไม่มีตวัตน  (1,655.6) (2,590.4)   (2,904.7)  (3,996.6) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ 2.9 4.5          42.3         62.8  

เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์เพิ่มขึน้(ลดลง) (27.9) (30.6)      (148.4)      269.7  
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

9 เดือนปี 
2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางและสวนปาล์มและสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน (1,680.6) (2,616.5)   (3,010.8)  (3,664.0) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ   

9 เดือนปี 
2559 

(ปรับเทียบ
เตม็ปี) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง           

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.21 1.21  1.42  1.31  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.44 0.34  0.55  0.46  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.11)  (0.14) 0.56   (0.02) 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า1 เทา่ 14.80 15.81  13.07 13.82  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 24.32 22.77  27.55  26.06  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ2   เทา่ 4.88 4.82  5.42  5.85  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย วนั 73.74 74.75  66.36  61.53  

อตัราสว่นหมนุเวียนของเจ้าหนี ้3 เทา่ 47.66 37.22  34.03  38.82  

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 7.55 9.67  10.58  9.27  

Cash Cycle วนั 90.51 87.84  83.33  78.31  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร            

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 6.93 5.74 4.43  5.64  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 1.12 2.13 1.53  2.73  

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ (2.58) (1.59) 8.03   (0.14) 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 1.00 1.82 1.37  1.97  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) 4 ร้อยละ 3.41 5.33 5.11  9.35  

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน             

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (ROA) 5 ร้อยละ 1.61 2.74 2.53  4.50  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร6 ร้อยละ 11.20 13.73 13.63  22.39  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ถาวร7  เทา่ 4.36 3.87 5.38  8.09  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์รวม 8 เทา่ 1.62 1.51 1.84  2.28  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ            

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   เทา่ 1.12 0.95  0.73  1.12  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   เทา่ 1.19 1.06  0.84  1.21  

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.98 0.79  0.58  0.88  

อตัราสว่นเงินกู้ ระยะยาวสทุธิตอ่ EBITDA เทา่ 2.16 0.72  0.88  0.45  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ (0.94)  (1.38) 15.03  0.80  

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ (0.57)  (0.64) 1.66   (0.08) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ N.A. 45.79 49.34  45.71  
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หมายเหต:ุ  
1. ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและบริการหารด้วยลกูหนีก้ารค้าเฉลี่ย  
2. ค านวณโดยน าต้นทนุขายและการให้บริการหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ย  
3. ค านวณโดยน าต้นทนุขายและการให้บริการหารด้วยเจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ย   
4. ค านวณโดยน าก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย  
5. ค านวณโดยน าก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
6. ค านวณโดยน าผลรวมของก าไรสทุธิปีสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่และคา่เสื่อมราคา หารด้วย สินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย  
7. ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและบริการหารด้วยสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย 
8. ค านวณโดยน ารายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

5.2.2 ค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปี 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด 30 
กันยายน 2559 

 ผลการด าเนินงานปี 2558 

สรุปผลประกอบการ 

หน่วย: ล้านบาท 

 
ปี 2558 ปี 2557 % YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 61,291.8        75,529.9  -18.9% 

ต้นทนุขายและการให้บริการ   (57,770.6)      (72,181.6) -20.0% 

ก าไรขัน้ต้น 3,521.2          3,348.3  5.2% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (3,713.4)       (3,820.4) -2.8% 

รายได้อ่ืน 186.3             133.9  39.1% 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 214.2             371.1  -42.3% 

ก าไรอ่ืน (สทุธิ) 1,095.3          1,122.0  -2.4% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,303.6          1,155.0  12.9% 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  648.8             535.1  21.3% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) 3,007.5          2,567.5  17.1% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (EBIT) 1,952.4          1,690.1  15.5% 

ต้นทนุทางการเงิน (สทุธิ)  (809.1)          (613.7) 31.9% 

ภาษีเงินได้  (31.5)            (40.1) -21.5% 

ก าไรสุทธิ 1,111.8          1,036.2  7.3% 

  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,118.0          1,037.8  7.7% 

  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ  (6.3)             (1.5) -311.8% 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ปี 2558 อตุสาหกรรมยางธรรมชาติยงัคงอยู่ในช่วงขาลงจากปัจจยัรุมเร้านานปัการ อาทิ ความเปราะบางของ
เศรษฐกิจโลกที่ยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ต ่าที่สดุในรอบ 25 ปี การปรับตวัลดลงอย่าง
ตอ่เนื่องของราคาน า้มนัและราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น การแทรกแซงราคา
ยางของรัฐบาลไทยที่ด าเนินการในระหว่างที่ปริมาณความต้องการยางธรรมชาติของโลกมีการชะลอตวัลง อีกทั ง้ราคา 
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ยางธรรมชาติยงัปรับตวัลดลงจนแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 6 ปี ไม่เพียงสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของสินค้า
คงเหลอื แตย่งัสง่ผลให้ราคาวตัถดุิบในประเทศปรับตวัสงูขึน้ในขณะที่ราคาในตลาดโลกมิได้ปรับตวัสงูขึน้ในระดบัเดียวกนั 

อย่างไรก็ดี ด้วยนโยบายการขายแบบเลือกสรร (Selective Selling) ที่คงไว้ซึ่งความสมดลุระหว่างปริมาณการ
ขายและก าไรรวมถึงกลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่ม
ผลติผลทางการผลติ สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการโดดเดน่เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่หลายรายในอตุสาหกรรมเดียวกนั ก าไร
สทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน แม้ว่ารายได้จะปรับตวัลดลงร้อยละ 18.9 จากการปรับตวัลดลงของ
ราคาขายเฉลีย่และปริมาณการขายที่ลดลงตามปริมาณความต้องการของยางธรรมชาติที่ออ่นตวัลง 

อตัราก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้น การเพิ่มขึน้ของสว่นแบ่ง
ก าไรจากกิจการร่วมค้า การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่น ซึ่งปัจจยัดงักลา่ว
บางสว่นได้หกัลบกบัก าไรจากการปอ้งกนัความเสีย่งที่ลดลง และต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

บริษัทฯ ไมม่ีรายการพิเศษ (Non-recurring item) ที่มีนยัส าคญัตอ่การด าเนินกิจการในระหวา่งปี 2557 – 2558 

รายได้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการรวมทัง้สิน้ 61,291.8 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 
18.9 จากปีที่ผา่นมา ปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้รายได้ลดลง คือราคาขายเฉลีย่ที่ลดลงร้อยละ 19.4 ตามการลดลงของราคายาง
ธรรมชาติในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน การปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน า้มนัและ
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ และการแข็งคา่ของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี ้นโยบาย Selective Selling ของบริษัทฯ เพื่อ
คงไว้ซึ่งความสามารถในการท าก าไรในช่วงที่ราคาวตัถุดิบไม่ได้ปรับตวัสะท้อนราคาตลาดโลกที่ปรับตวัลดลงจากการ
ชะลอตวัของอตุสาหกรรมยางธรรมชาติได้สง่ผลให้ปริมาณการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 7.0 จากปีก่อน 

รายได้อื่นในปี 2558 เท่ากบั 186.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 39.1 สว่นใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทอื่น 

ปริมาณการขาย 

ปริมาณการขายส าหรับปี 2558 เท่ากบั 1,119,966 ตนั ปรับตวัลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อน การชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจจีนรวมถึงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรัฐอเมริกากลบัมาเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2558 จากการ
น าเข้ายางล้อรถโดยสารสว่นบคุคลและยางล้อรถบรรทุกจากประเทศจีน  ได้สง่ผลกระทบท าให้ปริมาณการน าเข้ายาง
ธรรมชาติของจีนปรับตวัลดลง ด้วยเหตนุีป้ริมาณการขายไปยงัประเทศจีนของบริษัทฯ จึงปรับตวัลดลงร้อยละ 14.8 เมื่อ
เทียบกบัปี 2557 นอกจากนี ้ทา่มกลางปัจจยัลบตา่งๆ ในอตุสาหกรรมท าให้ลกูค้าลดปริมาณการเก็บสนิค้าคงเหลือ สง่ผล
ให้ปริมาณการขายภายในประเทศ ประเทศกลุม่ยโุรป สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ปรับตวัลดลง แม้ว่าจะหกัลบกบัการ
เพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไปยงัประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหล ี

ต้นทนุขาย 

 ต้นทนุขายและการให้บริการปี 2558 เทา่กบั 57,770.6 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกบัปี 2557 
ซึง่เป็นการลดลงในอตัราที่มากกวา่เมื่อเทียบกบัการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากต้นทนุขายสว่นใหญ่
กว่าร้อยละ 90 มาจากต้นทนุวตัถุดิบ ดังนัน้ การที่บริษัทฯ มีโรงงานกระจายอยู่ตามแหล่งวตัถดุิบยางทัว่ประเทศและมี
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เครือข่ายในการสรรหาวตัถุดิบที่แข็งแกร่งครอบคลมุทุกพืน้ที่ที่ส าคญั จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่ง
วตัถดุิบและสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ก าไรขัน้ต้น 

ด้วยนโยบาย Selective Selling รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มผลิตผลทางการผลิต สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 3,521.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า แม้ว่ารายได้ของบริษัทฯ จะปรับตวัลดลงจากสภาวะการชะลอตวัอย่างต่อเนื่องของ
ตลาดยางธรรมชาติ อตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.4 ในปีที่แล้ว มาอยู่ที่ร้อยละ 5.7  ในปี 2558 ถึงแม้ว่า
การปรับตวัลดลงจนแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 6 ปี ของราคายางธรรมชาติสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องตัง้คา่เผ่ือการลดลงของสนิค้า
คงเหลือ  ทัง้นี ้หากปรับปรุงก าไรขัน้ต้นโดยบวกกลบัรายการค่าเผ่ือการลดลงของสินค้าคงเหลือจ านวน  373.8 ล้านบาท 
และ รวมผลก าไรที่เกิดขึน้จริงจากการป้องกนัความเสี่ยงจ านวน 1,085.8 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้นปรับปรุงในปี 2558 
จะอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็นระดบัที่สงูเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่ที่ราคายางธรรมชาติท าจุดสงูสดุในปี 2554 ซึ่งสงูกว่าปีที่
แล้วที่ร้อยละ 6.1 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2558 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ปีปรับตวัอ่อนค่าลงร้อยละ 5.4 จากเฉลี่ย 32.34 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 34.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 การแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐดงักลา่ว
สง่ผลให้ราคายางธรรมชาติซึง่อยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตวัลดลง   แม้ว่าบริษัทฯ ได้ปรับลดการใช้ตราสาร
อนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อรับประโยชน์จากการแข็งค่าขึน้ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นยงัคงปรับตวัลดลงเป็น 214.2 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 42.3 จากปี 2557 

ก าไรอื่น 

 ก าไรอื่นส าหรับปี 2558 เทา่กบั 1,095.3 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.4 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของก าไร
จากตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเก่ียวกับยางพาราซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ปรับตวัลดลง และการเพิ่มขึน้ของ
ขาดทนุจากการประเมินราคามลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 เทา่กบั 1,303.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 จากปีก่อน อตัรา
ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.5 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงซึง่สว่นใหญ่มาจากการลดลงของค่าที่ปรึกษา และการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่นจากเงินปันผล
รับจากเงินลงทนุในบริษัทอื่น แม้วา่บางสว่นจะหกัลบกบัการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและก าไรอื่น 

ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิเท่ากบั 1,118.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 จาก 1,037.8 ล้านบาทในปี 2557 โดยมีอตัราก าไรสทุธิ
ในปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 1.4 ในปีก่อนหน้า การปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรสทุธิเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงาน การเพิ่มขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากธุรกิจร่วมทนุในธุรกิจถงุมือยางทางการแพทย์ที่มี
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ก าไรสงูขึน้ แม้วา่บางสว่นจะหกัลบกบัต้นทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้จากขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินกู้ ในสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นผลจากการท่ีเงินสกลุรูเปียอินโดนีเซียออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

การวิเคราะห์ผลประกอบการตามสายธุรกิจปี 2558 

การจ าแนกรายได้ตามสายผลติภณัฑ์ (ล้านบาท) 

  ปี 2558 ปี 2557 % YoY 

ยางแท่ง 44,482.7 57,512.4 -22.7% 

% 72.6% 76.1%  

ยางแผ่นรมควัน 5,462.4 9,818.5 -44.4% 

% 8.9% 13.0%   

น า้ยางข้น 4,774.2 5,631.5 -15.2% 

% 7.8% 7.5%   

อ่ืนๆ * 6,572.5 2,567.5 156.0% 

% 10.7% 3.4%   

รวมรายได้จากการขายและบริการ 61,291.8 75,529.9 -18.9% 

หมายเหต:ุ 
* ประกอบไปด้วยรายได้จาก (ก) การจ าหน่ายไม้ฟืนและบรรจภุณัฑ์ไม้ และ (ข) การให้บริการบางประเภท (เช่น บริการด้านการขนส่ง 

การวิจยัและพฒันา และเทคโนโลยีสารสนเทศ) แก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทภายนอกอ่ืน ๆ 
(ค) รายได้จากการขายถงุมือ 

ยางแทง่ TSR (Technically Specified Rubber) 

รายได้จากการจ าหนา่ยยางแทง่ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ปรับตวัลดลงร้อยละ 22.7 เมื่อทียบกบัปีก่อน 
การลดลงดงักลา่วมีสาเหตมุาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 18.7 ซึ่งสอดคล้องกบัการลดลงของราคา SICOM และ
การปรับตวัลดลงของปริมาณการขายร้อยละ 4.8 

ราคายางธรรมชาติปรับตวัลดลงภายใต้สภาวะอตุสาหกรรมที่ไม่เอือ้อ านวยไม่เพียงสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องตัง้ค่า
เผ่ือการลดลงของสินค้าคงเหลือ แต่ยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบไม่ได้สะท้อนราคาในตลาดโลก ด้วยนโยบาย Selective 
Selling ปริมาณการขายที่ลดลงจึงชดเชยด้วยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ แม้ว่าก าไรขัน้ต้นปรับตวัลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 
1.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ยางแผน่รมควนั RSS (Ribbed Smoked Sheet)  

รายได้จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ยางแผน่รมควนัลดลงร้อยละ 44.4 จากปีก่อน โดยปัจจยัหลกัมาจากราคาขาย
เฉลี่ยที่ลดลงและปริมาณการขายที่ลดลงร้อยละ 19.5 และร้อยละ 30.9 ตามล าดบั ปริมาณการขายที่ปรับตวัลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทนุมลูภณัฑ์กนัชน (Buffer Fund) 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการสะสมวตัถดุิบของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับฤดู
ที่ยางให้ผลผลิตต ่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงต้นไตรมาสที่ 3 ของทกุปี จากการปรับตวัลดลงของราคายางธรรมชาติและ
ปริมาณการขายสง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของผลิตภณัฑ์ยางแผ่นรมควนัปรับตวัลดลงร้อยละ 32.5 อย่างไรก็ตาม อตัราก าไร
ขัน้ต้นได้ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2557 
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น า้ยางข้น (Concentrated Latex) 

รายได้จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้ยางข้นปรับตวัลดลงร้อยละ 15.2 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัลดลง 
ร้อยละ 18.5 ของราคาขายเฉลีย่ แม้วา่จะหกัลบกบัการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายร้อยละ 4.0 จากปีที่แล้ว อนัเป็นผลมา
จากราคายางธรรมชาติปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัราคายางสงัเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกนัท าให้อปุสงค์น า้ยางข้นจาก
ผู้ผลติถงุมือยางสงูขึน้ ซึง่ปัจจยับวกนีไ้ด้สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 7.5  จากปีก่อนและอตัราก าไรขัน้ต้นก็ได้
ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนด้วยเช่นกนั 

ฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้ 3,846.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 จากปีก่อนเป็น 21,530.6 ล้าน
บาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจ านวน 3,929.8 ล้านบาท จากการขยายก าลงัการผลิต การ
เพิ่มขึน้ของลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจ านวน 309.6 ล้านบาทจากการเพิ่มขึน้ของการใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงิน และการเพิ่มขึน้ของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินจ านวน 247.0 ล้านบาท โดยหกัลบกบัการลดลงลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ื่นจ านวน 834.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลงอย่าง
ตอ่เนื่อง  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 2,241.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2  เป็น 22,348.0 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558  
สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ่มในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จ านวน 830.5 ล้านบาท (สทุธิจากคา่เสื่อมราคาและการจ าหน่าย
ออก) จากการตัง้โรงงานใหมใ่นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วม
ค้าจ านวน 700.7 ล้านบาทจากผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตลอดจนการลงทนุปลกูสวนยาง
จ านวน 320.0 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิจ านวน 298.7 ล้านบาท จากการติดตัง้ระบบ SAP 
และต้นทนุทางตรงในการติดตัง้ระบบ SAP 

หนีส้นิหมนุเวียน 

หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 5,371.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.1 เป็น 17,835.6 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 ซึ่งสว่น
ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 4,037.8 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตวัของ
สินค้าคงเหลือ การเพิ่มขึน้ของสว่นที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ของหุ้นกู้จ านวน  850.0 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสว่น
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 311.1 ล้านบาท   

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลง 25.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 เป็น 4,709.2 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 ซึง่สว่นใหญ่มา
จากการลดลงของหุ้นกู้จ านวน 850.0 ล้านบาท หกัลบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาว (หกัสว่นท่ีครบก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) จ านวน 828.8 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทนุในธุรกิจสวนยางพาราและขยายก าลงัการผลติ  
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิม่ขึน้ 742.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 เป็น 21,333.9 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 จากก าไรสทุธิ
จากการด าเนินธุรกิจระหวา่งปีหกัลบกบัเงินปันผลจา่ยจ านวน 512.0 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายจา่ยลงทนุจ านวน 2,259.7 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ประกอบด้วยรายจ่ายลงทนุเพื่อการ
สร้างและขยายฐานการผลติยางแทง่จ านวน 1,370.2 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุเพื่อการขยายธุรกิจสวนยางพารา
จ านวน 668.1 ล้านบาท โดยมแีหลง่เงินทนุหลกัจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน และ
หุ้นกู้   

ความสามารถในการช าระเงนิกู้และการปฏิบัตติามเงื่อนไขของวงเงนิ 

 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.06 เทา่ ซึง่เป็นระดบัท่ีคอ่นข้างต า่เมื่อเทียบกบั
คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั แม้วา่ปี 2558 บริษัทฯ จะมีอตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้และอตัราสว่น
ความสามารถช าระภาระผกูพนัตดิลบซึง่เป็นผลจากกระแสเงินสดจากการด าเนินการตดิลบอนัเนื่องมาจากสนิค้าคงเหลอื 
ณ สิน้ปี 2558 ซึง่อยูใ่นระดบัที่สงูกวา่ปกติ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้เพียงช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 หลงัจากนัน้
ปริมาณสนิค้าคงเหลอืได้ปรับตวัเข้าสูร่ะดบัปกตติามความต้องการของตลาด ซึง่ท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดทีด่ีขึน้
ตามล าดบัอยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขส าหรับทกุวงเงินที่ได้กู้ยืม 

อัตราส่วนทางการเงนิ  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratios) 

อตัราส่วนสภาพคล่องค านวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยยอดหนีส้ินหมุนเวียน  ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.21 เท่า จาก 1.42 เท่า 
ตามล าดบั อตัราสว่นสภาพคล่องที่ปรับตวัลดลงเป็นผลมาจากการที่หนีส้ินหมุนเวียนเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจเพิ่ม
สงูขึน้ในอตัราที่เร็วกวา่สนิทรัพย์หมนุเวียน 

อตัราหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio) 

อตัราหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวรค านวณจากการหารยอดขายด้วยมลูคา่ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) และ 
สวนยางพาราและสวนปาล์ม (สทุธิ) เฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มี
อตัราหมนุเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากบั 3.87 เท่า และ 5.38 เท่า ตามล าดบั สาเหตุของการลดลงของอตัราหมุนเวียน
ของสนิทรัพย์ถาวรเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จากการขยายก าลงัการผลติ รวมถึงการเพิ่มขึน้
ของพืน้ท่ีปลกูสวนยางพารา ในขณะท่ีรายได้จากการขายและบริการปรับตวัลดลงจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตวัลดลงและ
ปริมาณการขายที่ลดลง 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on assets "ROA") 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ค านวณจากการหารก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ด้วยสนิทรัพย์รวม
เฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 2.74 และร้อยละ 2.53 ตามล าดบั การปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยของ ROA เป็นผลมาจากการที่ก าไรสทุธิ
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ปรับตวัสงูขึน้ในอตัราที่เร็วกวา่สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity "ROE") 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นค านวณจากการหารก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวมเฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
เท่ากบัร้อยละ 5.33 และร้อยละ 5.11 ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบั ROA การปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยของ ROE เป็นผลมา
จากการท่ีก าไรสทุธิปรับตวัสงูขึน้ในอตัราที่เร็วกวา่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E") 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ค านวณจากการหารหนีส้ินรวมของบริษัทฯ ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น
เทา่กบั 1.06 เท่า และ 0.84 เท่า ตามล าดบั การปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นผลมาจาการ
เพิม่สงูขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุด 30 กันยายน 2559 

สรุปผลประกอบการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
9 เดือนปี 2559 9 เดือนปี 2558 % YoY 

รายได้จากการขายและการให้บริการ    54,755.1     45,825.0  19.5% 

ต้นทนุขายและการให้บริการ   (50,962.9)  (42,921.0) 18.7% 

ก าไรขัน้ต้น      3,792.2       2,903.9  30.6% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร    (3,483.5)    (2,592.6) 34.4% 

รายได้อ่ืน         138.5          106.0  30.6% 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน           41.9          305.5  -86.3% 

ก าไรอ่ืน (สทุธิ)         125.0          760.3  -83.6% 

ก าไรจากการด าเนินงาน         614.1       1,483.2  -58.6% 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า          301.3          460.9  -34.6% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) 
     1,777.4       2,693.7  -34.0% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (EBIT)         915.4       1,944.1  -52.9% 

ต้นทนุทางการเงิน (สทุธิ)       (351.9)       (775.5) -54.6% 

ภาษีเงินได้         (37.8)         (11.1) 241.1% 

ก าไรสุทธิ         525.6       1,157.5  -54.6% 

  สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่         545.1       1,165.2  -53.2% 

  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ         (19.6)           (7.7) -155.7% 
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ผลการด าเนินงานโดยรวม 

ภายหลงัจากที่ราคายางธรรมชาติแตะระดบัต ่าสดุในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปัจจยับวกจากปริมาณอปุทานที่
ถกูจ ากัดด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งผิดปกติตามมาด้วยปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการการจ ากัดการ
สง่ออกของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 ได้หนุนให้ราคายาง
ธรรมชาติปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้และปริมาณความต้องการบริโภคยางธรรมชาติเติบโตในอตัราที่เพิ่มขึน้ ด้วยฐานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีการกระจายตวัของภาคการผลิตเป็นอย่างดี ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการขายส าหรับงวดเก้า เดือน
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 สงูที่สดุในประวตัิศาตร์ที่ 1,094,479 ตนั ท่ามกลางข้อจ ากดัด้านอปุทานของวตัถดุิบด้วย
เหตุนีร้ายได้ของจึงเพิ่มมากขึน้และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้จากร้อยละ 9 จากงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2558 เป็นร้อยละ 12  

อย่างไรก็ดี สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและราคายางธรรมชาตินีส้่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ เมื่อรวมกับการปรับตัวลดลงของก าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของยาง
ธรรมชาติ และการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดจนการลดลงของส่วนแบ่งก า ไรจากบริษัทร่วมจึง
สง่ผลในเชิงลบตอ่ผลประกอบการสทุธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

บริษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษ (Non-recurring item) ที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินกิจการในระหว่างงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

รายได้ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 54,755.1 ล้าน
บาท ปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 19.5 เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการ
ขายคดิเป็นร้อยละ 34.0 ตามปริมาณอปุสงค์จากผู้ผลติยางล้อที่เพิ่มสงูขึน้ แม้วา่จะหกัลบกบัการปรับตวัลดลงของราคา
ขายเฉลีย่ที่ร้อยละ 11.0 

รายได้อื่นส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 138.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ชดเชยเงินประกัน รายได้ค่าบริการ
ส านกังาน และคา่เช่ารับ 

ปริมาณการขาย 

ปริมาณการขายส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สงูที่สดุในประวตัิศาตร์ที่ 1,094,479 ตนัหรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.0 ท่ามกลางข้อจ ากัดด้านอุปทานของวตัถุดิบ การกระจายตวัเป็นอย่างดีของโรงงานบริษัทฯ ท าให้ 
บริษัทฯ สามารถรองรับอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไปยงัประเทศจีน สงิคโปร์ ไทย อินเดีย และญ่ีปุ่ น 

ต้นทนุขาย 

แม้จะต้องเผชิญกับข้อจ ากดัด้านอปุทานของวตัถดุิบ ต้นทุนขายและการให้บริการส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทา่กบั 50,962.9 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2558 ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ เนื่องจากต้นทนุขายสว่นใหญ่กว่าร้อยละ 90 มาจาก
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ต้นทนุวตัถดุิบ ดงันัน้ การที่บริษัทฯ มีโรงงานกระจายอยู่ตามแหล่งวตัถดุิบยางทัว่ประเทศและมีเครือข่ายในการสรรหา
วตัถดุิบที่แข็งแกร่งครอบคลมุทกุพืน้ท่ีที่ส าคญั จึงสง่ผลให้บริษัทฯ ได้เปรียบในการเข้าถึงแหลง่วตัถดุิบและสามารถบริหาร
จดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากบั 3,792.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 อตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 6.9 ซึ่งเพิ่มขึน้งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2558 ที่ร้อยละ 6.3 การเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรขัน้ต้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนหน้า เกิดจากการที่อุปสงค์และ
ภาพรวมของตลาดยางธรรมชาติที่ปรับตวัดีขึน้ หากสมมติว่าไม่มีกลบัรายการค่าเผ่ือการลดลงของสินค้าคงเหลือจ านวน 
166.0 ล้านบาท และรวมผลก าไรท่ีเกิดขึน้จริงจากการปอ้งกนัความเสีย่งจ านวน 397.9 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้นปรับปรุง
ของงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จะเทา่กบัร้อยละ 7.3 ซึง่ลดลงจากร้อยละ 8.6 ของงวดเดียวกนัปี 2558 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

ภาพรวมคา่เงินบาทเฉลี่ยปรับตวัอ่อนค่าลงร้อยละ 4.6 จากเฉลี่ย 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็น 35.08 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นเหตุให้เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตรา
แลกเปลี่ยนผนัผวนมากขึน้ ด้วยเหตนุีจ้ึงสง่ผลให้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนปรับตวัลดลงเป็น 41.9 ล้านบาทส าหรับงวด
เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 หรือลดลงร้อยละ 86.3 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไรอื่น 

 ก าไรอื่นส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 125.0 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 83.6 
สว่นใหญ่มาจากการลดลงของก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัยางพาราซึ่งเป็นผลมาจากความผนัผวนของ
ราคายางธรรมชาติและการปรับลดการใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเนื่องจากปริมาณอปุสงค์ยางธรรมชาติปรับตวัดีขึน้ 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 614.1 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 58.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 อตัราก าไรจากการด าเนินงานจึงลดลงเหลอืร้อยละ 1.1 จากเดิมร้อยละ 3.2 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตาม
การขยายตวัของปริมาณการขาย ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากเพิ่มขึน้ของค่าสงเคราะห์การท าสวนยาง ค่าขนสง่ และค่าระวาง
สนิค้า รวมถึงการลดลงของก าไรจากการป้องกนัความเสีย่งซึง่ประกอบไปด้วยก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและก าไรจากตรา
สารอนพุนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัยางพารา 

ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 545.1 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 53.2 
อตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 1.0 ปรับตวัลดลงจากงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558 ที่ร้อยละ 2.5 อตัราก าไร
สทุธิที่ปรับตวัลดลงมีสาเหตมุาจากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน และการลดลงของสว่นแบ่งก าไรจากธุรกิจร่วม
ทนุในธุรกิจถงุมือยางทางการแพทย์ที่มีก าไรลดลง เนื่องจากราคาวตัถดุิบเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ แม้ว่าจะหกัลบต้นทนุทางการ
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เงินที่ลดต ่าลงจากก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินกู้ ในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลจากการที่เงินสกุลรูเปียอิน
โดเซียแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

การวิเคราะห์ผลประกอบการตามสายธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2559 

การจ าแนกรายได้ตามสายผลติภณัฑ์ (ล้านบาท) 

  9 เดือนปี 2559 9 เดือนปี 2558 % YoY 
ยางแท่ง 39,503.1 33,476.5 18.0% 
% 72.1% 73.1%   

ยางแผ่นรมควัน 5,248.6 4,115.9 27.5% 
% 9.6% 9.0%   
น า้ยางข้น 4,167.9 3,458.0 20.5% 
% 7.6% 7.5%   

อ่ืนๆ * 5,835.5 4,774.6 22.2% 
% 10.7% 10.4%   
รวมรายได้จากการขายและบริการ 54,755.1 45,825.0 19.5% 

หมายเหต:ุ 

* ประกอบไปด้วยรายได้จาก (ก) การจ าหน่ายไม้ฟืนและบรรจภุณัฑ์ไม้ และ (ข) การให้บริการบางประเภท (เช่น บริการด้านการขนส่ง 
การวิจยัและพฒันา และเทคโนโลยีสารสนเทศ) แก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทภายนอกอ่ืนๆ (ค) 
รายได้จากการขายถงุมือ        

ยางแทง่ TSR (Technically Specified Rubber) 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ยางแทง่ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.0 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายคิดเป็นร้อยละ 33.5 แม้วา่จะหกัลบกบัการลดลงของราคาขายเฉลีย่ที่ร้อยละ 11.6 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคา SICOM  ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุมาจากการขยายตวัของอปุสงค์ของยาง
ธรรมชาติ เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558 ที่บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการขายแบบเลือกสรร 
(Selective selling) ด้วยเหตนุีก้ าไรขัน้ต้นของยางแท่งจึงเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.9 ซึ่งเป็นผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ด้วย
เช่นกนั 

ยางแผน่รมควนั RSS (Ribbed Smoked Sheet)  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ยางแผ่นรมควนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.5 เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์ยางแท่ง การเพิ่มขึน้
ของรายได้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายคิดเป็นร้อยละ 41.9 แม้วา่จะหกัลบกบัการลดลงของราคา
ขายเฉลี่ยที่ร้อยละ 10.1 ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณวตัถดุิบที่มีอยู่อย่างจ ากดั ปริมาณการขายส าหรับงวด
เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 ที่ปริมาณการขายได้รับผลกระทบ
จากการแทรกแทรงราคายางของรัฐบาลไทย ก าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ยางแผน่รมควนัปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 72.4 สง่ผล
ให้อตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัเพิ่มขึน้  

น า้ยางข้น (Concentrated Latex) 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์น า้ยางข้นขยายตวัร้อยละ 20.5 โดยการเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโต
ของปริมาณการขายที่ร้อยละ 31.4 ตามการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของปริมาณอปุสงค์ แม้จะหกัลบกบัการลดลงของราคา
ขายเฉลีย่ที่ร้อยละ 8.3 ก าไรขัน้เติมเพิ่มขึน้เลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัลดลง 
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ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,538.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 เป็น 23,069.4 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2559 
จากเดิมที่เทา่กบั 21,530.6 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
อื่นจ านวน 3,098.8 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยหกัลบกับการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจ านวน 799.1 ล้านบาท การลดลงของลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจ านวน 404.4 ล้าน
บาทจากการปรับลดการใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเนื่องจากปริมาณอปุสงค์ยางธรรมชาติปรับตวัดีขึน้  และการลดลง
ของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินจ านวน 245.9 ล้านบาทซึง่เป็นผลมาจากความผนัผวนของราคายางธรรมชาติ 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,104.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เป็น 23,452.8 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2559 
จากเดิมที่เท่ากบั 22,348.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ่มในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
จ านวน 420.0 ล้านบาท (สทุธิจากค่าเสื่อมราคาและการจ าหน่ายออก) จากการตัง้โรงงานใหม่และการขยายโรงงานยาง
แทง่และน า้ยางข้น การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจ านวน 343.8 ล้านบาทจากผลประกอบการที่
เพิ่มขึน้ของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตลอดจนการลงทนุปลกูสวนยางจ านวน 268.5 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิจ านวน 119.1 ล้านบาท จากการติดตัง้ระบบ SAP และต้นทนุทางตรงในการติดตัง้ระบบ SAP 

หนีส้นิหมนุเวียน 

หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,172.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 เป็น 19,008.3 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2559 จาก
เดิมที่เทา่กบั 17,835.6 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 1,333.1 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน จ านวน 414.2 ล้านบาท เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัของปริมาณการขาย แม้วา่จะหกัลบกบัการลดลงของสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระใน 1 ปี ของหุ้นกู้จ านวน  300.0 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 208.0 ล้าน
บาท 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,563.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.2 เป็น 6,272.2 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2559 
จากเดิมที่เท่ากบั 4,709.2 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้จ านวน 2,265.0 ล้าน
บาท เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุในการด าเนินการของบริษัทฯ หกัลบกบัการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว (หกัสว่นที่ครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี) จ านวน 694.9 ล้านบาท  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 92.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 เป็น 21,241.7 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2559 จากเดมิที่
เทา่กบั 21,333.9 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2558 อนัเนื่องมาจากการจา่ยเงินปันผลจ านวน 512.0 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึน้ของขาดทนุจากผลตา่งสะสมจากการแปลงคา่จ านวน 112.8 ล้านบาท หกัลบกบัก าไรสทุธิจากการด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งปี 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทนุจ านวน 1,510.9 ล้านบาท โดยสว่น
ใหญ่ประกอบด้วยรายจา่ยลงทนุเพื่อการสร้างและขยายฐานการผลติยางแทง่จ านวน 1,069.4 ล้านบาท และรายจา่ย
ลงทนุเพื่อการขยายธุรกิจสวนยางพาราจ านวน 350.8 ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุหลกัจาก กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน เงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้  

ความสามารถในการช าระเงนิกู้และการปฏิบัตติามเงื่อนไขของวงเงนิ 

 ณ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.19 เทา่ ซึ่งเป็นระดบัที่ค่อนข้างต ่า
เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั แม้วา่ผลการด าเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ จะมีอตัราสว่น
ความสามารถช าระดอกเบีย้และอตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนัติดลบซึ่งเป็นผลจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานติดลบอนัเนื่องมาจากผลประกอบการท่ีลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า 
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ส าหรับทกุวงเงินทีไ่ด้กู้ยืม  

 บริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินในจ านวนวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุการ
ได้มาซึง่หุ้นของ SSC ซึง่ในภายหลงับริษัทฯ จะท าการ Push-Down หนีด้งักลา่วไปท่ี SSC ในจ านวนวงเงินสงูสดุ 4,410 
ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการช าระหนีส้ิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 ด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR-2.25% ด้วยขนาดของธุรกิจ
และศกัยภาพในการท าก าไรของ SSC ในอดีตที่ผา่นมา บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ SSC จะสามารถสร้างกระแสเงินสดเพื่อจา่ย
ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ยืมดงักลา่วได้ตามที่สถาบนัการเงินก าหนด 

อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 30 กันยายน 2559  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratios) 

อตัราส่วนสภาพคล่องค านวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยยอดหนีส้ินหมุนเวียน  ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากบั 1.21 เท่า และ 
1.21 เทา่ ตามล าดบั  

อตัราหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio) 

อตัราหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวรค านวณจากการหารยอดขายด้วยมลูคา่ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมถึงสวน
ยางพาราและสวนปาล์ม (สทุธิ) เฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัรา
หมนุเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากบั 3.87 เท่า และ 4.36 เท่า ตามล าดบั สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของอตัราหมนุเวียนของ
สนิทรัพย์ถาวรเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ที่ปรับเพิ่มสงูขึน้ตามการเจริญเติบโตของปริมาณการขาย ซึ่งเป็นอตัรา
การเพิ่มขึน้ท่ีเร็วกกวา่การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมถึงสวนยางพาราและสวนปาล์ม 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on assets "ROA") 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ค านวณจากการหารก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ด้วยสนิทรัพย์รวม
เฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เทา่กบัร้อยละ 2.74 และร้อยละ 1.61 ตามล าดบั การปรับตวัลดลงของ ROA เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม



 

 64  

 

เฉลีย่ในขณะท่ีก าไรสทุธิปรับตวัลดลง 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity "ROE") 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นค านวณจากการหารก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวมเฉลี่ย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น
เท่ากบัร้อยละ 5.33 และร้อยละ 3.41ตามล าดบั การปรับตวัลดลงของ ROE มีสาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัลดลงของ
ก าไรสทุธิ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E") 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ค านวณจากการหารหนีส้ินรวมของบริษัทฯ ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น
เทา่กบั 1.06 เท่า และ 1.19 เท่า ตามล าดบั การปรับตวัเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นผลมาจาการ
เพิ่มสงูขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจ 

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

5.2.3.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทฯ 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยท่ัวไปซ่ึงรวมถงึยางธรรมชาติอาจมีความผันผวนของราคา 

สนิค้าโภคภณัฑ์โดยทัว่ไป ซึง่รวมถึงยางธรรมชาติมกัมีความผนัผวนด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม
ยางธรรมชาติ รวมทัง้บริษัทฯ เอง ต่างก็มีข้อจ ากดัในการก าหนดเวลาการเก็บเก่ียว และการเปลี่ยนแปลงของราคายาง
ธรรมชาติดงักลา่ว ทัง้นี ้ปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ และผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติที่จ าหน่ายโดยบริษัทฯ 
(เช่นเดียวกนักบัสนิค้าโภคภณัฑ์สว่นใหญ่) มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 อปุสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ – การเพิ่มขึน้ของปริมาณอุปทานของยางธรรมชาติ หรือการลดลง
ของระดบัการบริโภคยางธรรมชาติของโลกนัน้ อาจสง่ผลท าให้มีปริมาณของอุปทานมากเกินไปจนอาจท าให้ราคาขาย
เฉลีย่ของผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ ลดลง 

 ราคาของน ้ามนัดิบ พลงังาน และสารเคมีที่มีน ้ามนัเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน – ราคาของน า้มนัดิบอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ราคายางธรรมชาติ และวตัถดุิบอื่นๆ เช่น สารเคมีที่มีน า้มนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติยาง นอกจากนี ้ราคายางสงัเคราะห์ (Synthetic Rubber) มกัจะแปรผนัไปตามราคาของน า้มนัดิบ และความผนัผวน
ของราคายางสงัเคราะห์มกัจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาและความต้องการยางธรรมชาติด้วยเช่นกนั 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน – เนื่องจากยางธรรมชาติส่วนใหญ่จะท าการซือ้ขายเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ดงันัน้ความผนัผวนของคา่เงินท่ีใช้ในการสง่ออกยางธรรมชาติเมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจสง่ผล
ให้ราคายางธรรมชาติมีความผนัผวนในประเทศผู้สง่ออกนัน้ๆ 

 การเก็งก าไร (Speculation)  – เนื่องจากยางธรรมชาติและผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติบางประเภทของบริษัทฯ 
มีการซือ้ขายในตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า (Commodity Future Exchange) ดงันัน้ ราคาของยางจึงมีความออ่นไหวจาก
การเก็งก าไรในตลาดดงักลา่วนอกเหนือไปจากปัจจยัทางเศรษฐกิจของภมูิภาคและของโลก 
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 การแทรกแซงของรัฐบาล  – รัฐบาลของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ ผลิตยางธรรมชาติหลัก เช่น ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อาจเข้าแทรกแซงโดยการก าหนดนโยบาย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
ภายในประเทศของตนเป็นครัง้คราว 

ปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายและอาจส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติของบริษัทฯ รวมถึง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ทัง้ในและต่างประเทศ และนโยบาย
ทางการค้า 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถผลกัราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ไปยังลกูค้า และ/หรือ ผู้จัดหาสินค้าได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลก าไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากราคาตลาดของผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติที่จ าหน่ายโดยบริษัทฯ มีความผนัผวน
มาก ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัด้วย  

สัดส่วนส าคัญของยอดขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ มาจากอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ซ่ึงท า
ให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงในช่วงขาลงของอุตสาหกรรมประเภทน้ี 

ผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติที่บริษัทฯ จ าหนา่ย ได้แก่ ยางแผน่รมควนั ยางแทง่ และน า้ยางข้น โดยอตุสาหกรรมยาง
รถยนต์มีความส าคญั และมีผลเป็นอยา่งมากตอ่ปริมาณความต้องการผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติของตลาดโลก โดยเฉพาะ  
ยางแท่ง ทัง้นี ้ลูกค้าหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ผลิตยางรถยนต์ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย และผู้ผลิตยางรถยนต์ระดบัโลกที่มีช่ือเสียงอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ยางธรรมชาติสว่นใหญ่ให้แก่ผู้ประกอบการผลติยางรถยนต์ ดงันัน้ ถ้าหากเกิดการชะลอตัวของการผลิตของอตุสาหกรรม
ผลติยางรถยนต์ดงักลา่ว อาจสง่ผลให้ความต้องการซือ้ผลติภณัฑ์ยางธรรมชาตขิองบริษัทฯ มีปริมาณลดลง และอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

แม้ว่าสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินบาท และการซือ้วตัถดุิบเพื่อการผลิต
ผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ จะเป็นเงินบาทและรูเปียอินโดนีเซีย แต่รายได้จากการสง่ออกของบริษัทฯ สว่นใหญ่
อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี ้หุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ถูก
อ้างอิงเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่เงินปันผล (ถ้ามี) นัน้จะจ่ายในรูปเงินบาท ดังนัน้  ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นระหวา่งเงินบาท รูเปียอินโดนีเซีย ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สงิคโปร์ หรือเงินตราสกุลอื่น ๆ รวมถึงมลูค่าเงินปัน
ผลที่จ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท รูเปียอินโดนีเซีย และริงกิตมาเลเซีย อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับผู้ผลิตยางธรรมชาติรายอื่น  ๆ จาก
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย 

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรเทาความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ โดยใช้อนพุนัธ์ทางการเงิน
เพื่อท่ีจะลดความเสีย่งที่เก่ียวกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ซึง่อาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายผลิตภณัฑ์ในสกุลเงิน
อื่นท่ีมิใช่เงินบาท ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไมป่ระสบผลส าเร็จในการลดความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดงักลา่ว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเก่ียวกบัความผนัผวนในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  



 

 66  

 

ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมาก และหากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาระดับของเงินทุนหมุนเวียน
ให้เพียงพอได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใช้เงินจ านวนมากในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดซือ้วัตถุดิบ เช่น ยางแผ่นดิบ  
ยางก้อนถ้วย และน า้ยางสด รวมถึงผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติที่บริษัทฯ ซือ้มาจากผู้ผลิตรายอื่น  ๆ และในบางครัง้จาก  
บจ. ไทยเทค ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติส าหรับการจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ ในตลาดตา่งประเทศ โดยระยะเวลาของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ใน
กระบวนการผลิตนบัตัง้แต่การซือ้วตัถุดิบจนถึงการได้รับช าระเงินจากลกูค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาประมาณสองถึงสี่
เดือน นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจยงัต้องมีรายจ่ายส่วนทุนจ านวนมากในการรักษา เพิ่มคุณภาพ ขยายโรงงานผลิตและ
สถานท่ีเก็บรักษา บริการขนสง่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัที่
เพิ่มมากขึน้จากเทคโนโลยีที่ก้าวล า้ มาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมในภาคอตุสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทัง้นี ้ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน อีก
ทัง้เงินกู้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ   นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะท าการกู้ เงินเพิ่มเติมในวงเงินรวม 4,500 

ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทนุสนบัสนนุการได้มาซึ่งหุ้นของ SSC ซึ่งภายหลงัเงินกู้ยืมดงักลา่วจะถกู Push-Down ไปที่ SSC 

(โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมในหวัข้อ 1.4.7 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าซือ้หุ้นของ SSC) ดงันัน้ หากในกรณีที่บริษัทฯ และ/
หรือ SSC มีเงินสดไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถสร้างรายได้จากการด าเนินงานที่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาเงินกู้ จาก
สถาบันการเงินในระดับที่เพียงพอได้ บริษัทฯ และ/หรือ SSC อาจไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ SSC ได้ 

โรงงานผลิตของบริษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ อาจเกิดการขัดข้อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 

กระบวนการผลติของบริษัทฯ บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก เพื่อให้
โรงงานผลิตของบริษัทฯ บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย  
การขาดแคลนแรงงาน ความขดัข้องอย่างรุนแรงในสว่นของสาธารณปูโภค เช่น น า้ประปา หรือไฟฟ้า และเหตวุิบตัิอื่นใด 
หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ ท าให้
สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

การพ่ึงพิงส่วนแบ่งรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ กิจการร่วมค้า อาจส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ พึง่พิงสว่นแบง่รายได้จากการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในการช าระภาระ
ผกูพนัหนีส้นิทางการเงิน อนัได้แก่ เงินต้น และดอกเบีย้ โดยบริษัทฯ จะได้รับสว่นแบ่งรายได้นีต้ามสดัสว่นการเป็นเจ้าของ
ในบริษัทนัน้ ๆ หากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีรายได้หรือผลประกอบการที่ลดลงจะท าให้บริษัทดงักลา่ว
จ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัทฯ ในอตัราและมูลค่าที่ลดลง ซึ่งจะท าให้ บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งรายได้ลดลงและอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี หากรายการการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกบั Semperit ในครัง้นีส้ าเร็จเสร็จสิน้ลง ความเสีย่ง
ดงักลา่วจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการน ายางสังเคราะห์มาใช้แทน 

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ทดแทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ส าเร็จรูปในบางรูปแบบได้ ทัง้นี ้ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความต้องการยางที่เพิ่มมากขึน้ ความผนัผวนของราคายางธรรมชาติ 
การเพิ่มขึน้ของราคายางธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับราคายางสังเคราะห์  ความเสี่ยงเก่ียวกับการขาดสินค้าอัน
เนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ และฤดูการผลิต อาจน าไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึน้ของ
ผลิตภณัฑ์ยางสงัเคราะห์ ทัง้นี  ้หากความต้องการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติลดลง อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

การที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อก าไรของบริษัทฯ  

Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ Global 
Trader Programme ซึ่งท าขึน้โดย International Enterprise Singapore โดยถูกจัดเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของ
รายได้จากการขายในต่างประเทศหรือรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าหลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดใน Global Trader 
Programme  

นอกจากนี ้บริษัทฯ บริษัทย่อยบางแห่ง และกิจการร่วมค้าที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย ยงัได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ด้านตา่ง ๆ ซึง่รวมถึง สทิธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการได้รับการยกเว้นภาษีที่เก่ียวข้องกบั
การประกอบการของบริษัท 

หากสทิธิประโยชน์ดงักลา่วได้หมดลง Sri Trang International บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าดงักลา่ว
จะต้องเสยีภาษีในอตัราปกติที่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลก าไรของบริษัทฯ  

5.2.3.2  ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายและคดีความ 

บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) รวมถงึ SSC ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นคู่ความ
ในคดีพิพาทช้ันอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงหากอนุญาโตตุลาการมีค าส่ังและศาลพิพากษาบังคับตามค าส่ังไม่เป็นคุณ
แก่บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และ/หรือ SSC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ  ฐานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ (รวมถึง SSC ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่ในชัน้
อนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ (ICC International Court of Arbitration) กบั Semperit ซึ่งเป็นคู่สญัญาในสญัญา
กิจการร่วมค้า โดย Semperit เรียกร้องให้บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และ SSC ช าระคา่เสยีหายรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 4,103-
4,43622 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหวัข้อ คดีหรือข้อเรียกร้องที่ มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือวา่ บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ไมม่ี
ภาระท่ีจะต้องช าระคา่เสยีหายตามที่ Semperit เรียกร้อง และ SSC  มีข้อโต้แย้งที่สมเหตสุมผลในการต่อสู้ว่าไม่มีภาระที่
จะต้องช าระคา่เสยีหายตามที่ Semperit เรียกร้องเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ผลที่สดุของคดีความดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยหากคณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดที่ไม่เป็นคณุแก่บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และ SSC และศาลที่มีเขต

                                                           
22 ข้อมลูตวัเลขในสว่นของคดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญในสว่นนี ้บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยในอตัราเท่ากบั 36.00 บาทต่อหนึ่ง

เหรียญสหรัฐอเมริกา (ซึง่เป็นอตัราขายถวัเฉลีย่เงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้เป็นอตัราอ้างอิง  
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อ านาจออกค าบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และ SSC ต้องชดใช้
คา่เสยีหายตามที่ Semperit เรียกร้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากข้อพิพาททางคดี ซึ่งเหตดุงักลา่วอาจสง่ผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
กลุม่ของบริษัท 

5.2.3.3 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในการเข้าท ารายการ
ได้มาและจ าหน่ายไปของสนิทรัพย์ในครัง้นี ้ 

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาและ
จ าหน่ายไปของสินทรัพย์ในคร้ังน้ี 

การเข้าท าความตกลงในการแยกกิจการ (Demerger) ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าท ารายการตามที่ก าหนดในประกาศ เร่ือง การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้น าเร่ืองดงักลา่วบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ ทัง้นี ้หากการเข้าท ารายการได้มา และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าเร็จเสร็จสิน้ลง จะมีผลท าให้ข้อพิพาทที่มี
ระหวา่งบริษัทฯ และ Semperit ตา่ง ๆ ยตุิลง อีกทัง้บริษัทฯ และ SSC ก็จะไมต่กอยูภ่ายใต้ข้อห้ามและข้อผกูพนัต่าง ๆ ที่มี
กับ Semperit อีกต่อไป และผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้สามารถอุทิศเวลาเพื่อการพฒันาและบริหารจัดการธุรกิจของ  
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้มากขึน้ ดังนัน้ หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปของ
สนิทรัพย์ในครัง้นี ้อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

หากความเสี่ยงใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึน้และบริษัทฯ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการ
ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั 

5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น 

5.4.1  รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายไวยวฒุิ สนิเจริญกลุ ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 
2 นายไชยยศ สนิเจริญกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
3 นายกิติชยั สนิเจริญกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา 
4 นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
5 นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 นายภทัราวธุ พาณิชย์กลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7 นายหลี ่ซื่อเฉียง กรรมการ 
8 นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 



 

 69  

 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
9 นายประกอบ วศิิษฐ์กิจการ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
10 นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/  

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
11 นายสมชัชา โพธ์ิถาวร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/  

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
12 นายเนยีว อา แชบ กรรมการอิสระ 

5.4.2  รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายไวยวฒุิ สนิเจริญกลุ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2 นายไชยยศ สนิเจริญกลุ กรรมการ 
3 นายกิติชยั สนิเจริญกลุ กรรมการ และผู้จดัการสายงานกฎหมายและบริหารทัว่ไป 
4 นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ และผู้จดัการสายงานการตลาด 
5 นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 นายภทัราวธุ พาณิชย์กลุ กรรมการ และผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
7 นายหลี ่ซื่อเฉียง กรรมการ 
8 นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ และผู้จดัการสายงานการผลติ 
9 นายประกอบ วศิิษฐ์กิจการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
10 นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11 นายสมชัชา โพธ์ิถาวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
12 นายเนยีว อา แชบ กรรมการอิสระ 
13 นางประไพ ศรีสทุธิพงศ์ ผู้จดัการสายงานสรรหาวตัถดุิบ 
14 นายอาศรม อกัษรน า ผู้จดัการสายงานการผลติ 
15 นายชยัเดช พฤกษานศุกัดิ ์ ผู้จดัการสายงานควบคมุคณุภาพ 
16 นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ ผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 
17 นายพนัเลศิ หวงัศภุดิลก ผู้จดัการสายงานวศิวกรรม 
18 นายอดุม พฤกษานศุกัดิ ์ ผู้จดัการสายงานธุรกิจเกษตร 
19 นางสาวนชุนาถ ไชยรัตน์ ผู้จดัการสายงานทรัพยากรบคุคล 
20 นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัดิ ์ ผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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5.4.3  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น 2 กุมภาพันธ์ 2560  

ล าดับ ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทียบจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

1 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 283,152,760 22.1 
2 นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ 135,660,070 10.6 

3 น.ส. พณัณินอร ศริิสวุฒัน์ 45,335,800 3.5 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 37,632,830 2.9 
5 CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD 36,664,550 2.9 
6 นายวีรสทิธ์ิ สนิเจริญกลุ 22,791,000 1.8 

7 นายวิทย์นาถ สนิเจริญกลุ 22,400,000 1.8 
8 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 21,726,050 1.7 
9 นายวิชญ์พล สนิเจริญกลุ 21,000,000 1.6 

10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,615,075 1.5 

11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 635,021,865 49.6 
 รวม 1,280,000,000 100.0 

หมายเหต ุ: ข้อมลูดงักลา่วมาจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ CDP 

 

รายละเอียดการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิง้ส์23 มีดังนี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

จ านวนหุ้น 
 

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยทางตรง 
(ร้อยละ) 

1 นายไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ 2,215,700 25.2 

2 นางสาวซูซาน ซ ู 1,206,000 13.7 

3 นายสเุมธ สนิเจริญกลุ 967,860 11.0 

4 นางสาวสมศรี ศริิสวุฒัน์ 672,000 7.6 

5 นายไชยยศ สนิเจริญกลุ 542,860 6.2 

6 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไม้ยางพาราปักษ์ใต้24 528,000 6.0 

7 บจ. ง่วนเชียงเยาวราช 448,000 5.1 

8 บริษัท แบรดชอว์ อิควิตีส้์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 440,000 5.0 

9 นายกิตชิยั สนิเจริญกลุ 348,880 4.0 

10 นางวรดี สนิเจริญกลุ 226,840 2.6 

11 อ่ืนๆ 1,203,860 13.7 
 รวม 8,800,000 100.00 

 

  

                                                           
23  บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ส์ ประกอบธุรกิจการลงทนุระยะยาว เพ่ือผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล 
24 นายไวยวฒุิ สินเจริญกลุ นางดวงใจ สินเจริญกลุ และนายไชยยศ สินเจริญกลุ เป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด 
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5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ระบไุว้ในสารสนเทศ
เก่ียวกบัการได้มาและการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ตามบญัชี (1) 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน (ในกรณีที่มีไม่
เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงนิทุนเพื่อการนีด้้วย) 

ราคาซือ้ขายหุ้นของ SSC ในครัง้นีม้ีมลูคา่ 180.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 
6,573.7 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินทนุซึง่ประกอบไปด้วย 

- เงินกู้ยืมสถาบนัทางการเงิน 

- เงินปันผลที่จะได้รับจาก SSC และ SAC ในวนัซือ้ขายกิจการ 

- สว่นท่ีจะได้รับจากการจ าหนา่ยไปซึง่หุ้นและเงินลงทนุทัง้หมดของบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ในบริษัทร่วม
ตา่ง ๆ ซึง่ได้แก ่SSH, SRP, SUSA และ SESI 

- เงินสดจากการด าเนินงาน (ส าหรับคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี)้ 

ซึง่สามารถแสดงประมาณการรายละเอียดได้ดงันี ้ 

แหล่งเงนิทุนท่ีใช้ในการเข้าซือ้หุ้นของ SSC 
ยอดเงนิก่อนหักภาษี 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ยอดเงนิก่อนหักภาษี 
หน่วย: ล้านบาท 

เงินกู้ ยืมสถาบนัทางการเงิน 115.30  4,208.38 
เงินปันผลท่ีจะได้รับจาก SSC  47.55 1,735.64 
เงินปันผลท่ีจะได้รับจาก SAC 12.75 465.38 
สว่นท่ีได้รับจากการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ  19.50 711.75 

รวม 195.10 7,121.15 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสภาพคล่องและฐานะ
การเงินโดยรวมของบริษัทฯ รวมถึงจะไมม่ีผลกระทบตอ่ระดบัเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลตัวเลขในส่วนนีเ้ป็นข้อมูล ณ วันที่
จัดท าสารสนเทศฉบับนี ้25)  

ก่อนกลา่วถึงข้อเรียกร้องต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าข้อพิพาทที่เกิดขึน้ระหว่าง Semperit และบริษัทฯ สว่น
ใหญ่เป็นข้อพิพาทที่ Semperit เป็นผู้ฟ้องร้องหรือริเร่ิมกระบวนพิจารณา บริษัทฯ และ SSC มิได้มีคดีฟ้องร้อง Semperit 

                                                           
25 ข้อมลูตวัเลขในสว่นของคดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคญัในสว่นนี ้ บริษัทฯ ได้เทียบค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทไทยในอตัราเท่ากบั 36.00 บาทต่อหนึ่ง

เหรียญสหรัฐอเมริกา(ซึง่เป็นอตัราขายถวัเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าตามท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้เป็นอตัราอ้างอิง  
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โดยตรง นอกจากนี ้กรรมการของ SSC ซึง่ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง SSC และกรรมการของ SSC ซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือโดย Semperit หลายคดีต่อศาลไทย เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกบัความชอบด้วยกฎหมายของมติ
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ SSC อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดีต่าง ๆ ดงักลา่ว บริษัทฯ มิได้เป็นคู่ความกับ 
Semperit บริษัทฯ จึงไมไ่ด้น ามาระบไุว้ในสารสนเทศฉบบันี ้

เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2557 Semperit ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทจ านวน 2 คดีต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (ICC 
International Court of Arbitration) เพื่อขอด าเนินคดีทางอนญุาโตตลุาการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ต่อบริษัทฯ รับเบอร์
แลนด์ และผู้ ถือหุ้นไทยรายอื่น ๆ ของ SSC 

ในคดีแรก Semperit กลา่วหาวา่ บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และผู้ ถือหุ้นไทยรายอื่น ๆ ของ SSC ปฏิบตัิผิดข้อตกลง
ของสญัญากิจการร่วมค้า และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง และเรียกร้องให้ช าระคา่เสยีหายประมาณ 3,985-4,317 ล้านบาท 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ (Semperit สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลงั) พร้อมทัง้ให้คณะอนญุาโตตลุาการมี
ค าสัง่ให้บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ (และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SSC) กระท าการหรืองดเว้นกระท าการบางประการอนั
เก่ียวกบั SSC 

คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดบางสว่น เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2559 ว่าคณะอนญุาโตตลุาการมีเขตอ านาจ
ในการชีข้าดข้อพิพาทตา่ง ๆ ที่ Semperit เสนอในคดีนี ้และให้บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ด าเนินการให้
SSC เปิดเผยข้อมลูทางการค้าบางประการของ SSC ให้แก่ Semperit แต่คณะอนุญาโตตุลาการยงัมิได้มีค าชีข้าดใน
ประเด็นวา่บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ต้องชดใช้คา่เสยีหายตามที่ Semperit เรียกร้องหรือไมแ่ตอ่ยา่งใด 

Semperit ได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดบางสว่นต่อศาลยตุิธรรมในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อคดัค้านค าร้องขอบงัคบัตามค าชี ข้าดบางส่วนดงักลา่ว โดยที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ มีความเห็นวา่การบงัคบัตามค าชีข้าดบางสว่นในประเทศไทยเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนและเป็นการฝ่าฝืนตอ่พระราชบญัญตัิอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 

นอกจากนี ้จากการตีความข้อสญัญาของสญัญากิจการร่วมค้า และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการบงัคบัใช้
กฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระที่
จะต้องช าระคา่เสยีหายตามที่เรียกร้อง เนื่องจากบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ มิได้ปฏิบตัิผิดข้อตกลงของสญัญากิจการร่วม
ค้า และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องตอ่ Semperit ดงันัน้ ผลสรุปของข้อพิพาทไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ 

ในคดีที่สอง Semperit กล่าวหาว่า บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ปฏิบตัิผิดข้อตกลงของสัญญากิจการร่วมค้า 
บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ได้รับค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยคณะ
อนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของ SSC (ซึ่งออกโดยขดัต่อข้อบงัคบัของ SSC) สามารถใช้
บงัคบัได้และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย และให้บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ด าเนินการแก้ไขข้อบงัคบัของ SSC ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสัญญากิจการร่วมค้ากับ Semperit รวมทัง้ให้บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ชดใช้ค่าธรรมเนียม
อนญุาโตตลุาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ Semperit เป็นจ านวนประมาณ 100 ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดย Semperit ได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลยตุิธรรมใน
ประเทศไทย และสิงคโปร์ โดยขัน้ตอนการบังคับคดีดังกล่าวเป็นขัน้ตอนทางกฎหมาย และยังอยู่ในระหว่างเร่ิมต้น
กระบวนการ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นว่าค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการในประเทศ
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สวิสเซอร์แลนด์ดงักลา่วไม่สามารถบงัคบัต่อบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ได้ เนื่องจากค าชีข้าดดงักลา่วเป็นค าชีข้าดที่เกิน
กวา่เขตอ านาจของคณะอนญุาโตตลุาการ และขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และการบงัคบั
ตามค าชีข้าดดงักลา่วจะเป็นการฝ่าฝืนตอ่พระราชบญัญตัิอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 ดงันัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่า
ผลสรุปของข้อพิพาทที่สองไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
และรับเบอร์แลนด์ 

ข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้นเกิดขึน้ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากคู่สัญญาในสัญญากิจการร่วมค้ามีความเห็นไม่
สอดคล้องกนัในเร่ืองแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อรักษาและเพิ่มพนูศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจของ SSC ทัง้นี ้ในช่วงที่
ผา่นมาบริษัทฯ และ Semperit ได้เข้าเจรจาเพื่อขจดัปัญหาความขดัแย้งที่เกิดขึน้เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของ SSC หลาย
ครัง้ แตไ่มป่ระสบความส าเร็จ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายส าหรับการต่อสู้ ข้อพิพาทตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการจ านวนหนึง่ไว้ในงบการเงิน 

 นอกจากการยื่นเสนอข้อพิพาทในคดีที่หนึง่และคดีที่สองข้างต้น Semperit ยงัได้ยื่นเสนอข้อพิพาทเป็นคดีที่สาม
เพื่อด าเนินคดีทางอนญุาโตตลุาการกบั SSC ด้วย โดยอ้างว่า SSC ท าผิดข้อตกลงของสญัญากิจการร่วมค้า และสญัญา
ทางการค้าต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit โดย Semperit เรียกร้องให้ SSC ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งลา่สดุ Semperit 
เรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 1,674–2,339 ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ และ Semperit สงวนสิทธิที่จะเรียกร้อง
คา่เสยีหายเพิ่มเติมภายหลงั ทัง้นี ้คณะอนญุาโตตลุาการในคดีที่สามได้มีค าชีข้าดเบือ้งต้นเมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2559 ว่า
คณะอนุญาโตตุลาการมีเขตอ านาจในการชีข้าดข้อพิพาทต่าง ๆ ที่ Semperit เสนอในคดีนี ้และให้ SSC ยินยอมให้ 
Semperit เข้าสถานที่และโรงงานของ Semperit รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูทางการค้าบางประการของ SSC ให้แก่ Semperit 
แตค่ณะอนญุาโตตลุาการยงัมิได้มีค าชีข้าดให้ SSC ต้องชดใช้คา่เสยีหายตามที่ Semperit เรียกร้องแต่อย่างใด Semperit 
ได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดบางสว่นตอ่ศาลยตุิธรรมในประเทศไทย ซึง่ SSC อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพื่อคดัค้าน
ค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดบางสว่นดงักลา่ว โดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การบงัคบัตามค าชีข้าด
บางส่วนในประเทศไทยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการฝ่าฝืนต่อ
พระราชบญัญตัิอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้จากการตีความข้อสญัญาของสญัญากิจการร่วมค้า และสญัญา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการบงัคบัใช้กฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหารของ
บริษัทฯ เช่ือวา่ SSC มีข้อโต้แย้งที่สมเหตสุมผลที่จะใช้อ้างได้วา่ SSC ไมม่ีภาระที่จะต้องช าระค่าเสียหายตามที่ Semperit 
เรียกร้อง ดังนัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าผลสรุปของข้อพิพาทไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

อนึง่ หนึง่ในประเด็นข้อพิพาทท่ี Semperit ยื่นเสนอตอ่อนญุาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ และ SSC ดงัที่
กลา่วมาข้างต้น คือประเด็นที่ Semperit อ้างวา่บริษัทฯ และ SSC ฝ่าฝืนข้อตกลงห้ามแข่งขนัทางการค้ากบั Semperit ใน
ประเทศเขตยโุรป ซึ่งเป็นเขตที่ Semperit อ้างว่า Semperit มีสิทธิจ าหน่ายถงุมือยางที่ผลิตโดย SSC ได้แต่เพียงผู้ เดียว 
พร้อมทัง้ได้ขอให้อนญุาโตตลุาการสัง่ห้ามมิให้บริษัทฯ และ SSC จ าหน่ายถงุมือยางที่ผลิตโดย SSC ในประเทศเขตยโุรป 
กรณีปรากฏวา่ศาลคดีการแขง่ขนัทางการค้าในประเทศออสเตรีย ซึง่เป็นประเทศที่ Semperit มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ ได้มี
ค าวินิจฉยัวา่จากการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้วเห็นวา่ข้อสญัญาดงักลา่วขดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยการแข่งขนัทางการค้า
ที่ใช้บงัคบัในประเทศออสเตรียและสหภาพยโุรป และมีค าสัง่ห้ามมิให้ Semperit ยกข้อสญัญาดงักลา่วขึน้กลา่วอ้างอีก
ตอ่ไป ปัจจบุนั Semperit ได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาลดงักลา่วต่อศาลคดีการแข่งขนัทางการค้าแล้ว คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลสงูสดุ 
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เมื่อต้นเดือนมกราคม  2560 บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ได้รับค าร้องขอเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (ICC International Court of Arbitration) จาก Semperit เป็นคดีใหม่ เพื่อขอด าเนินคดีทาง
อนญุาโตตลุาการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตอ่บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และคู่สญัญาอื่น ๆ ตามสญัญากิจการร่วมค้า และ
สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยกลา่วหาวา่บริษัทฯ รับเบอร์แลนด์ และคูส่ญัญาอื่น ๆ ปฏิบตัิผิดข้อตกลงของสญัญากิจการ
ร่วมค้า และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง และขอให้คณะอนญุาโตตลุาการมีค าสัง่ให้หยดุการกระท าที่เป็นการผิดสญัญา และ
เรียกร้องค่าเสียหายเบือ้งต้นจ านวนประมาณ 19 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ไม่มี
ภาระที่จะต้องช าระค่าเสียหายตามที่เรียกร้อง เนื่องจากบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ มิได้ปฏิบตัิผิดข้อตกลงของสญัญา
กิจการร่วมค้า และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องตอ่ Semperit 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่
ถอืหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
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ในระหวา่งรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทีม่ีสาระส าคญั

และเป็นรายการธุรกิจที่มีนยัส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

บุคคล/นิตบุิคคล
ท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการงบการเงนิรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558 

1. บจ. พฤกษา

ยางพารา 

เป็นบริษัทท่ี
ผู้บริหารของ บริษัท
ฯ  ได้แก่ นายอดุม 
พฤกษานศุกัดิ ์และ
พ่ีน้องถือหุ้นรวมกนั
เกินกว่าร้อยละ 50 
และนายอดุม 
พฤกษานศุกัดิ ์เป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามใน บจ. 
พฤกษายางพารา 

 

1.1 บริษัทฯ 

 รายได้จากการ

ขายน า้ยางสด 

2.1 1.6 บริษัทฯ ขายน า้ยางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา ซึง่ บจ. พฤกษายางพารา รับ
ซือ้น า้ยางสดถึงหน้าสวนยางพาราของ บริษัทฯ เน่ืองจาก บริษัทฯ ไม่มี
หน่วยงานท่ีด าเนินการด้านการจดัการขนสง่น า้ยางดบิเป็นของตนเอง เพ่ือเป็น
การประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจ าหน่าย และต้นทุนด้าน
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง โดยราคาท่ีบริษัทฯ ขายให้แก่ บจ. พฤกษายางพารา เป็น
ราคาซือ้น า้ยางสดท่ีถกูก าหนดโดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯ เป็นรายวนั 

เน่ืองจากพืน้ท่ีปลกูยางพาราของบริษัทฯ ท่ี
สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบนัมีพืน้ท่ีไม่
มากนกั ดงันัน้ เพ่ือเป็นการประหยดัต้นทนุ
ของบริ ษัทฯ จึง เห็นสมควรลดภาระ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการขนสง่ และการจดัการ โดย
ขายน า้ยางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา ใน
ราคาตลาดท่ีก าหนดโดยฝ่ายจัดซือ้ของ
กลุม่บริษัทฯ 

 

 

 

 

  1.2 บจ. หน ่าฮัว่  

 คา่ใช้จ่ายจาก

การซือ้น า้ยางสด 

51.6  67.2 บจ.หน ่าฮั่ว รับซือ้น า้ยางสดจาก  บจ. พฤกษายางพารา เน่ืองจากสวน
ยางพาราของ บจ. พฤกษายางพารา ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงงานและจดุ
รับซือ้น า้ยางสดของ บจ. หน ่าฮั่ว นอกจากนี ้บจ. พฤกษายางพารา ยงัเป็น
บริษัทท่ีสามารถสง่มอบทัง้ปริมาณและคณุภาพน า้ยางดิบให้แก่ บจ. หน ่าฮัว่ 
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทัง้นีร้าคาท่ี บจ. หน ่าฮัว่ รับซือ้เป็นราคาท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ประกาศซือ้หน้าโรงงานส าหรับผู้จดัจ าหน่ายทัว่ไป 

เน่ืองจาก บจ. หน ่าฮั่ว ต้องใช้น า้ยางดิบ
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน า้ยางข้น ราคาท่ี
ท าการซือ้ขายเป็นราคาตลาดท่ีถูกก าหนด
โดยฝ่ายจดัซือ้ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวนั 
ในการซือ้วตัถดุบิจากผู้จดัจ าหน่ายทัว่ไป 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการงบการเงนิรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558 

  1.3 บจ. สตาร์เทก็ซ ์

รับเบอร์ 

 รายได้จากการ

ขายน า้ยางสด 

0.5 0.5 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จ าหน่ายน า้ยางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา โดย
ก าหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด 

ราคาน า้ยางสดท่ี บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ 
จ าหน่ายให้แก่ บจ. พฤกษายางพารา เป็น
ราคาตามท้องตลาดท่ีขายให้กับลูกค้า
ทัว่ไป 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการงบการเงนิรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558 

2. นายสมหวัง 

สินเจริญกุล 

เป็นบิดาของ 

 นายไวยวฒุ ิ 

สนิเจริญกลุ ซึง่

เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ประธาน

กรรมการ และ

กรรมการ

ผู้จดัการของ 

บริษัทฯ  

 นายกิตชิยั  

สนิเจริญกลุ ซึง่

เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯและ 

 นายลี พอล 

สเุมธ ซึง่เป็น

กรรมการของ 

บมจ. ศรีตรัง 

คา่ท่ีปรึกษา 3.9  5.1 นายสมหวงั สินเจริญกุลได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์  เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเร่ืองการ
ก าหนดเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ธุรกิจ แผนการลงทนุ นโยบายการด าเนินธุรกิจ กล
ยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจดัซือ้ การติดต่อ ประสานงานกับภาค
มวลชนและหน่วยงานท้องถ่ิน โดยนายสมหวงั สินเจริญกุล ได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี  ส าหรับทกุๆ 2 
ปี โดยเร่ิมในเดือนพฤษภาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 และต่อวาระ 
โดยเร่ิมในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 

เ น่ืองจากการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไม่
สามารถหาราคาตลาดเ ทียบเ คียงไ ด้ 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ี
นายสมหวงั สินเจริญกุลได้ปฏิบตัิหน้าท่ีใน
การเป็นท่ีปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ถือได้
ว่าเป็นคา่ตอบแทนท่ีสมเหตสุมผล 

3. กรรมการ 

บริษัทฯ 

ได้แก่ 

เป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 

การค า้ประกนั 
(Personal 
Guarantee) กบั

267.0   267.0 กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ลงนามยินยอมค า้ประกันเงินกู้
สถาบนัการเงิน (Personal Guarantee) ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่เป็น
เง่ือนไขของการให้กู้ ยืมเงินของสถาบนัการเงินบางแหง่ 

การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญากู้ ยืมเงินและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการงบการเงนิรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค.-ก.ย. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558 

 นายไวยวฒุ ิ

สนิเจริญกลุ 

 นายกิตชิยั สนิ

เจริญกลุ 

 นายประสทิธ์ิ 

พาณิชย์กลุ* 

 นายไชยยศ 

สนิเจริญกลุ 

สถาบนัการเงิน
ส าหรับเงินกู้ ยืม
สถาบนัการเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 

 (ยอดวงเงินกู้ รวมท่ีค า้
ประกนัโดยกรรมการ) 

โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ ค ้า ป ร ะ กั น ไ ม่ คิ ด
คา่ธรรมเนียม 

* นายประสทิธ์ิ พาณิชย์กลุ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2558 
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9. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา และสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มา
และจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้ 

 1. สญัญากรอบข้อตกลงตา่ง ๆ (Umbrella Agreement) ระหวา่ง บริษัทฯ Semperit และ SSC  

(ก) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงกนัให้ SSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SSC (ซึง่รวมถึงบริษัทฯ และ 
Semperit) ในวนัซือ้ขายกิจการเป็นเงินบาทเทียบเท่า 118,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
เทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 4,314.3 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ SSC ร้อยละ 31.5 และรับเบอร์แลนด์ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ SSC ร้อย
ละ 8.73 มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมจ านวน 47,551,860 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 1,735.6 ล้านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้รับเงินปันผลจ านวน 59,100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 2,157.2 ล้านบาท) 

(ข) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงกนัให้ SAC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SAC (ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ 
และ Semperit) ใน “วนัซือ้ขายกิจการ” จ านวน 30,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงิน
บาทไทยประมาณ 1,095.0 ล้านบาท) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ถือหุ้นอยูใ่น SAC รวมกนัจ านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SAC) จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลจ านวน 12,750,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.4 ล้านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลจ านวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้าน
บาท) 

(ค) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงก าหนด “วนัซือ้ขายกิจการ” โดยคาดว่าในเบือ้งต้นจะเป็นวันที่ 15 
มีนาคม 2560 แตอ่ยา่งช้าไมเ่กินวนัท่ี 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) 

หากการซือ้ขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมต่าง ๆ ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ในวนัที่ 15 
มีนาคม 2560 ไม่ว่าด้วยเหตใุดยกเว้นกรณีที่ Supervisory Board ของ Semperit ไม่อนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว บริษัทฯ  และ Semperit ตกลงกนัให้ SSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีก
เป็นเงินบาทเทียบเทา่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้าน
บาท) ส าหรับทกุ ๆ 7 วนั หลงัจากวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

(ง) หากการซือ้ขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมตา่ง ๆ ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ภายใน “วนัซือ้
ขายกิจการ” เนื่องจากความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดตามที่ระบไุว้ในสญัญากรอบของข้อตกลงต่าง ๆ 
(Umbrella Agreement) คู่สญัญาฝ่ายนัน้มีหน้าที่ต้องช าระค่าเสียหายจ านวนประมาณ 15,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้านบาท) ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

(จ) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ นที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้อผูกพัน  
อื่น ๆ ที่มีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากที่สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นสิน้สดุลง รวมตลอดจนถึงสญัญาต่าง ๆ 
ระหว่าง SSC และ/หรือผู้ ถือหุ้นต่าง ๆ ของ SSC และ Semperit (เช่น สญัญาให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค สญัญาจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ และสญัญาให้ใช้ช่ือและเคร่ืองหมายการค้าของ Semperit เป็น
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ต้น) โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกใน “วันซือ้ขายกิจการ” และตกลงจะไม่ใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดี
ระหวา่งกนัตอ่ไปภายใต้สญัญาตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น 

(ฉ) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงยตุิข้อพิพาทที่มีระหว่างกนัทัง้หมด ไม่ว่าข้อพิพาทดงักลา่วจะอยู่ในชัน้
กระบวนพิจารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ หรือกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ตา่งประเทศ 

(ช) หลงัเซ็นสญัญากรอบข้อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) จนถึงวนัซือ้ขายกิจการ คู่สญัญาตกลง
ชะลอการด าเนินการด้านคดีความระหว่างกนัที่ส าคญั ๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญากรอบข้อตกลงต่างๆ 
(Umbrella Agreement) และตกลงจะไมริ่เร่ิมกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ กบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
หรือบริษัทยอ่ยของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ หรือด าเนินการตามค าพิพากษา หรือบงัคบัตามค าชีข้าดใด ๆ 
และจะไม่กระท าการ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ซึ่งเก่ียวกบัคดีที่พิพาทกนัอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายหรืออาจมีผลกระทบในทางลบตอ่คูส่ญัญา หรือบริษัทยอ่ยของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ หรืออาจมี
ผลกระทบตอ่สถานะของคดีที่พิพาทกนัอยู ่

 2. สญัญาซือ้ขายหุ้นใน SSC ระหวา่ง บริษัทฯ กบั Semperit  

Semperit ตกลงขายหุ้นจ านวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 
SSC) ให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การซือ้ขายหุ้น SSC จะส าเร็จเสร็จสิน้ลงก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนเก่ียวกบั
การซือ้ขายหุ้น SSC ส าเร็จลง ซึง่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ได้แก่ 

 Semperit ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบัดแูล (supervisory board) ของ Semperit ให้
ขายหุ้น SSC ทัง้หมดซึ่ง Semperit ถืออยู่ให้แก่ บริษัทฯ และให้ซือ้หุ้นและเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมตา่ง ๆ จากบริษัทฯ และ 

 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ซือ้หุ้น SSC ทัง้หมดจาก Semperit และให้
จ าหนา่ยหุ้นและเงินลงทนุในบริษัทร่วมตา่ง ๆ ให้แก่ Semperit  

3. สญัญาซือ้ขายหุ้นและเงินลงทนุใน SUSA, SSF, SESI, SSH และ SRP ระหว่าง บริษัทฯ Semperit 
และ SSC 

(ก) ภายใต้สญัญากรอบของข้อตกลงตา่ง ๆ (Umbrella Agreement) และสญัญาซือ้ขายหุ้นและเงินลงทนุ
ของบริษัทร่วม บริษัทฯ ตกลงด าเนินการดงันี ้

 บริษัทฯ ตกลงจะขายหุ้นของ SUSA ที่บริษัทฯ ถือทางตรงจ านวน 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
25.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 6,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้านบาท) และตกลงจะด าเนินการร่วมกันกับ 
Semperit เพื่อให้ SSC ขายหุ้นของ SUSA ที่ SSC ถืออยู่จ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
50.0 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ในมลูค่า 13,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเทา่เงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท) รวมเป็นจ านวน 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อย
ละ 75.0 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SUSA) ให้แก่ Semperit (หรือบุคคลซึ่ง 
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Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้หุ้นของ SUSA จากบริษัทฯ และ SSC ดงักลา่ว 
ซึง่ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ และ SSC จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SUSA อีกตอ่ไป 

 บริษัทฯ ตกลงจะขายเงินลงทนุใน SSH จ านวนร้อยละ 50.0 ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง 
Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้เงินลงทนุใน SSH ดงักลา่วจากบริษัทฯ ในราคา 
8,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ  292.0 ล้านบาท) ซึ่ง
ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีเงินลงทนุใน SSH อีกตอ่ไป 

 บริษัทฯ ตกลงจะขายเงินลงทนุใน SRP จ านวนร้อยละ 10.0 ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง 
Semperit ก าหนด) และ Semperit ตกลงจะซือ้เงินลงทุนใน SRP จาก บริษัทฯ ในราคา 
4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ  146.0 ล้านบาท) ซึ่ง
ภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีเงินลงทนุใน SRP อีกตอ่ไป 

 บริษัทฯ ตกลงจะขายหุ้นของ SESI จ านวน 4,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SESI ให้แก่ Semperit (หรือบคุคลซึ่ง Semperit ก าหนด) และ 
Semperit ตกลงจะซือ้หุ้นของ SESI จากบริษัทฯ ในราคา 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท) ซึ่งภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้
บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นใน SESI อีกต่อไป รวมถึง Formtech Engineering (M) SDN. BHD. 
และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดย SESI อีกทอด
หนึง่ 

 SSC ตกลงจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน SSF และหุ้นทัง้หมดใน SUSA ให้แก่ Semperit (หรือ
บคุคลซึง่ Semperit ก าหนด) ในราคา 3,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท) และราคา 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงิน
บาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท) ตามล าดบั ซึ่งภายหลงัจากการท าธุรกรรมในครัง้นี ้SSC 
จะไมไ่ด้มีเงินลงทนุใน SSF และถือหุ้นใน SUSA อีกตอ่ไป 

(ข) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหุ้นและเงินลงทนุให้เสร็จสิน้เป็นวนัเดียวกนั
กบั “วนัซือ้ขายกิจการ” อย่างไรก็ดี การซือ้ขายเงินลงทนุใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็จสิน้ช้ากว่า
วนัที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจากข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แตอ่ยา่งช้าต้องไมเ่กินกวา่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ค) การซือ้ขายหุ้ นข้างต้นจะส าเร็จเสร็จสิน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่ระบุในสญัญาที่
เก่ียวข้องส าเร็จลง 

(ง) บริษัทฯ และ Semperit ตกลงยกเลิกสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบั SSH, SRP, SUSA และ 
SESI ที่มีระหวา่งกนั รวมถึงข้อผกูพนัอื่น ๆ ที่มีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากที่สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นสิน้สุด
ลง รวมตลอดจนถึงสญัญาตา่ง ๆ ระหวา่ง SSH, SRP, SUSA หรือ SESI (รวมถึงบริษัทย่อยของ SESI) 
ฝ่ายหนึ่ง และ Semperit หรือบริษัทฯ หรือกลุม่บริษัทใด ๆ ของบริษัทฯ และ SSC อีกฝ่ายหนึ่ง (เช่น 
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สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ใช้ช่ือและ
เคร่ืองหมายการค้าของ Semperit เป็นต้น) 

4. สญัญาให้สทิธิซือ้หุ้น (call option) ใน SAC ระหวา่ง Semperit กบั บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ 
SAC (ในปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้มีการลงนาม โดยจะมีการลงนามกนัในวนัซึง่ก าหนดเป็น “วนัซือ้ขายกิจการ”) 

(ก) บริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ตกลงให้สิทธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรือบุคคลซึ่ง Semperit 
ก าหนด) ในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ และรับเบอร์แลนด์ ที่ถืออยู่ใน SAC ทัง้หมดจ านวน 1,615,000 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ SAC) ในมลูคา่รวมกนัเทา่กบั 51,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท) ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 
30 มิถนุายน 2562 จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (“Option Period”) 

(ข) หาก Semperit ใช้สทิธิซือ้หุ้นตามข้อก าหนดของสญัญา Call Option บริษัทฯ  ก็จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SAC 
อีกตอ่ไป 

(ค) ในระหว่าง Option Period บริษัทฯ  และรับเบอร์แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC 
ยกเว้น Semperit) ตกลงจะไมจ่ าหนา่ยจ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนับนหุ้นของ SAC และการซือ้
ขายหุ้นของ SAC 

(ง) การซือ้ขายหุ้น SAC ตามสญัญา Call Option จะตกอยูภ่ายใต้เง่ือนไขบงัคบัก่อนบางประการ เช่น การ
ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ (หากมี) 

5. สญัญาร่วมทนุ SAC ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 3 (ในปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้มีการลงนาม โดยจะมีการลงนามกนัในวนั
ซึ่งก าหนดเป็น “วนัซือ้ขายกิจการ”) โดยผู้ ถือหุ้นของ SAC และ SAC ตกลงจะท าการแก้ไขเนือ้หา
บางสว่นในสญัญาร่วมทนุและข้อบงัคบัของ SAC ให้มีความชดัเจนเพื่อลดความขดัแย้งในการตีความ
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลของ SAC  

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

 กรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์
กิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมชัชา โพธ์ิถาวร ทัง้นี ้ข้อมลูกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบ
ฉนัทะของผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 


