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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วันเดือนปีและครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทที่มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นตามข้างต้น ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวน 256,000,000 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือ
หุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระ
แล้วของบริษัท  

: ภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัทมีมติอนมุตัิการ
เพิ่มทนุ และบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์แล้ว 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจ านวน 1,536,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั จ านวน 1,536,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุน
ช าระแล้วจ านวน 1,280,000,000 บาท  

ทนุท่ีจะช าระเพิ่มจากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

: จ านวน 256,000,000 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด จะท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัท เป็น
จ านวน 1,536,000,000 บาท  

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร : 256,000,000  หุ้น  

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 10 บาท ตอ่หุ้น 

อตัราสว่นการจดัสรรหุ้น : 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบ Rights Offering จ านวน 
256,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น  ในกรณีที่มี
เศษของหุ้ นที่ เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิ ง้ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็
ตอ่เมื่อมีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจดัสรร
ตามสทิธิครบถ้วนแล้วทัง้หมดเทา่นัน้ 
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น
ในครัง้นี ้ กรณีที่มีหุ้นสามญัเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่
เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

1) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ
จ านวนรวมทัง้หมดของหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้ นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่
แสดงความประสงค์ในการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุ้น 

2) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้
เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละ
ราย โดยน าจ านวนหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ ถือหุ้ นที่
แสดงความประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้หารด้วย
จ านวนหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ ถือหุ้ นที่แสดงความ
ประสงค์จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีที่ยงัคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการ
จัดสรรให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการ
จดัสรรไมค่รบตามวิธีการเช่นเดียวกนักบัข้อ (1) ทัง้นี ้ให้ด าเนินการ
จัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ ที่ จองซื อ้ เกินกว่าสิท ธิตามวิ ธีการในข้อนี ้
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีก
เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

หากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น และการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ให้
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 
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3. ชื่อและสถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) 

เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชัน้ 20 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2949-1999 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

5. ก าหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

ระหว่างวันที่  2 – 6 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ของ
ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3 

5.2 สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

หากผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่น ใบจองซือ้ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) ได้ที่
ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ระบใุนข้อ 3 เทา่นัน้ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ถือหุ้ นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เร่ืองให้แก่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้

ทัง้นี ้บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะไมรั่บเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์  

5.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจองซือ้ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้นในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิหรือ
น้อยกวา่สทิธิตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรร และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (ถ้ามี) โดยแนบใบน า
ฝากของการช าระเงินค่าจองซือ้แบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวทัง้หมด
มายงัที่ท าการของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ระบใุนข้อ 3 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 
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ผู้จองซือ้หุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องยื่นใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

5.3.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) ที่ได้กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้นยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 
ใบ ต่อใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com) 

5.3.2 ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

5.3.3 หลกัฐานการช าระเงินตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ที่ผู้ จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียด
และด าเนินการตามที่ระบตุามด้านลา่งนี ้

 กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงินสดผ่ำนระบบ Bill Payment  

การโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ มทุน บมจ. 

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” หรือ ”Subscription Account for STA” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 111-3-92514-5 สามารถช าระ
เงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารไทยพาณิชย์แต่ละ
สาขา) ของวนัท่ี 2 - 6 ตลุาคม 2560   

 กรณีช ำระดว้ยกำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ ผ่ำนระบบ Bill Payment  

การน าฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่ มทุน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” หรือ ”Subscription Account  for STA” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 111-
3-92514-5 สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของ
ธนาคารไทยพาณิชย์แต่ละสาขา) ของวนัที่ 2 - 4  ตลุาคม 2560 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป   

เพื่ออ านวยความสะดวกในการโอนเงินช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทได้แนบใบน าฝาก
ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ผู้ จองซือ้หุ้ นโปรด
ระบุช่ือนามสกุลหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ และ Ref 1 ให้ระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที่
ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ส่วน Ref 2 ให้ระบุเลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั/เลขที่หนงัสอืเดินทาง/เลขท่ีใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) 

5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

  ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอาย ุ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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(กรณีบตัรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลกั และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 หรือในใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แนบ
ส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุลดงักลา่ว เช่น ทะเบียน
สมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถกูต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

  ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุทกุฉบบั 

  ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบ
หนงัสอืที่มีค าสัง่/มติให้ท าธุรกรรม หรือหนงัสอืแตง่ตัง้ หรือหนงัสอืมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วดั มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลกัษณะเดียวกัน 
จะต้องแนบหนังสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หนงัสือแต่งตัง้หรือมอบอ านาจในการท า
ธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการได้รับการยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) 

 ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

 ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดทะเบียนนิติบคุคล หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือหนงัสอืรับรองที่ออก
โดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ โดย
หนงัสือรับรองดงักลา่วจะต้องแสดงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่
ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั 
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ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

5.3.5 ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้คืนเงินค่าหุ้นสว่นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ต้องแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภท
ออมทรัพย์หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี ซึ่งต้องไม่เป็น
บญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเทา่นัน้ พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง (เฉพาะบญัชีของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้) 

5.3.6 หนงัสือมอบอ านาจ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทพร้อมติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของ  
ผู้จองซือ้หุ้นและผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.4  เง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ 

5.4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้และขอเงินคืน 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับใบจองซือ้ เอกสารประกอบการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.4.2 กรณีช าระค่าจองซือ้ด้วยการน าฝาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เข้าบญัชีผา่นระบบ bill payment การ
ช าระค่าจองซือ้จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถเรียกเก็บ
เงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

5.4.3 หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้
และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนั
ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตทุี่มิใช่ความผิดของบริษัทและ/หรือตวัแทนรับ
จองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ตามที่
ก าหนดหรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ฉบบันีห้รือน าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และบริษัทและ/หรือตวัแทน
รับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.4 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วนไมช่ดัเจนหรือไมส่มัพนัธ์กนั 
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่วบริษัทและ/หรือ
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ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน  
และบริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.5 ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้ในรอบแรก หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิ
ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าว
ดงักลา่ว หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

5.4.6 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

5.4.7 บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุงดรับการยื่นเอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย์ และห้ามฝากเอกสารการจองซือ้และหลักฐานการช าระเงินไว้กับธนาคารโดย
เด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่เพียงน าเงนิของท่านฝากเข้าบัญชีจองซือ้หุ้นเท่านัน้ 

5.4.8 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า  1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 
หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสทิธิที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกัน หรือระบขุ้อมลูดงักลา่วใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้หุ้นอาจได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบตามสทิธิ
ทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นราย
ดงักลา่ว 

5.4.9 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ 
บริษัทหรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

5.4.10 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ 
บริษัทหรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร 

6.4.11 บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากัดใน
การด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
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5.5 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสทิธิ ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทโดย
ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซือ้หุ้นระบุ
ไว้ในใบจองซือ้โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

5.5.1 โอนเงินคืนค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น (เฉพาะบญัชีของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้)  ผ่านระบบการ
โอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ตามบญัชีของผู้จองซือ้หุ้นที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเทา่นัน้ ซึง่ต้องไมเ่ป็นบญัชีเงินฝากร่วม หรือ 

5.5.2 จ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ระบไุว้
ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2560 ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น 
หรือ 

5.5.3 วิธีอื่นตามที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเห็นวา่เหมาะสม โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค

ตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินคา่จอง
ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิโดยวิธีการโอนเงิน
เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามข้อ 5.5.1 เนื่องจากช่ือ
บญัชีเงินฝากไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น หรือไม่วา่ด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของตวัแทนรับ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่า
จองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ  เป็นเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 กนัยายน 
2560 ตามข้อ 5.5.2 

ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตาม
จ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือโดยการสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้หุ้นตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้
ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ให้ถือวา่ผู้จองซือ้หุ้นได้รับเงินคา่จองซือ้
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ในสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จอง
ซือ้หุ้นไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
อีกตอ่ไป 

5.6 วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้ นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผู้ฝาก” (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และบริษัท
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้หุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้
หุ้นภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ได้ทนัทีภายหลงัทีต่ลาด
หลกัทรัพย์ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นเลอืกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 5.6.1 ช่ือของผู้จองซือ้หุ้นในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ ในกรณีที่ช่ือผู้จองซือ้หุ้นไมต่รงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
ระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกูต้องหรือไม่สมัพนัธ์กนั บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
สง่มอบหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นใบหุ้น โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจ านวนหลกัทรัพย์
ที่ได้รับการจดัสรรในนามของผู้จองซือ้หุ้นและจดัสง่ใบหุ้นให้ตามช่ือ-ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขาย
หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรร  

5.6.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้ นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่  600 
บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” 
โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะน าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้ จองซือ้หุ้นและออกหลกัฐานการฝากให้แก่
ผู้จองซือ้หุ้ นภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอก
ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” 
(สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นที่ เป็นบุคคลธรรมดาและผู้จองซือ้หุ้นที่ เป็นนิติบุคคล 
และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผู้จอง
ซือ้หุ้นที่ เป็นนิติบุคคล” (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 7) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นที่เป็นนิติบุคคล เพื่อน าส่งแก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซือ้หุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นจะต้องโอนหุ้นออก
จากบญัชี 600 โดยติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นสามารถขายหุ้น
ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีภายหลงัที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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5.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้ นตามจ านวนหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที่ 11 กนัยายน 2560 ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้
หุ้นจะไมส่ามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับ
ภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ กรณี
ผู้จองซือ้ที่ขอรับเป็นใบหุ้นและมูลค่าการจองหุ้นต่อ 1 สิทธิการจอง มากกว่า 100,000 บาทขึน้ไปนัน้ 
ต้องกรอกแบบส ารวจข้อมูลลูกค้า (KYC) เพิ่มเติมด้วย โดยขอรับแบบส ารวจข้อมูลลูกค้า (KYC) 
ดงักล่าวได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน หรือบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู ่

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้
จองซือ้หุ้น บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้
จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นแทน 

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

การเพิ่มทนุในครัง้นีบ้ริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุทัง้หมด ไปใช้ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด จ านวนเงนิโดยประมาณ ระยะเวลา 
(1) เพ่ือน าไปช าระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริษัทกู้ยืมมาเพื่อซือ้หุ้นบริษัท 

ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1,500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

(2) เพ่ือน าไปช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ที่มีตอ่สถาบนัการเงิน 500 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 
(3) เพ่ือน าไปลงทนุในการขยายก าลงัการผลิตธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย* 
410 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 

(4) เพ่ือน าไปลงทนุในบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายถงุมือยาง
ทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น* 

150 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 

รวมทัง้สิน้ 2,560 ล้านบาท  

*หมายเหตุ: *เม่ือบริษัทได้รับเงินเพิ่มทนุและเม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการลงทนุในรายการดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะท าการ
แจ้งข้อมลูการลงทุนดังกล่าว พร้อมทัง้ค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทอาจ
ปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุในต ารางข้างต้นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจรวมทัง้ปัจจยัทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทตอ่ไป 
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7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เงินทนุท่ีได้รับจากการเพิม่ทนุจะสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการรองรับการเติบโตโดยการขยายก าลงัการผลติทัง้
ในสว่นของผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติและถงุมือยางทางการแพทย์ อีกทัง้ยงัเสริมสร้างความแข็งแกร่งในโครงสร้างทาง
การเงินให้มีระดบัของหนีแ้ละทนุที่เหมาะสม บริษัทสามารถช าระคืนหนีส้นิจากสถาบนัการเงินได้ตามก าหนดเง่ือนไข
เวลา และลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทอีกด้วย 

8. นโยบายเงนิปันผล และสทิธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้ต้องไม่เกินก าไรสะสมของบริษัทที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท 
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้บริษัทร่วมทนุ (Joint Venture) รวมถึง
การคาดการณ์ความจ า เป็นของเงินทนุที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 
และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีเสถียรภาพ 

8.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นในสว่นที่ตนจองซือ้ นบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะมีสทิธิได้รับเงินปันผลตาม
สิทธิของหุ้นที่ตนถืออยู่ ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล 

8.3 อื่นๆ 

- ไมม่ี -  

9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ข้อมูลทั่วไป   

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited  

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STA 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110 

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ  ได้แก่ (1) ยำงแท่ง เพื่อเป็นวัตถุดิบส ำหรับ
อตุสำหกรรมยำงล้อ (2) ยำงแผ่นรมควนั เพื่อเป็นวตัถุดิบส ำหรับอตุสำหกรรม
ยำงล้อ อะไหล่รถยนต์ สำยพำน ท่อน ำ้ รองเท้ำ ฯลฯ และ (3) น ำ้ยำงข้น เพื่อ
เป็นวตัถดุิบในอตุสำหกรรมผลติถงุมือยำง ถงุยำงอนำมยั ยำงยืด กำว ฯลฯ  

2. ธุรกิจผลติภณัฑ์ถงุมือยำง เพื่อใช้ในทำงกำรแพทย์และทำงอตุสำหกรรม 

3. ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจสวนยำงพำรำ ธุรกิจแปรรูปและผลิตไม้ยำงพำรำ ธุรกิจ
ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูปอื่นๆ 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

ควำมเป็นมำ 

บริษัทจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2530 ในรูปบริษัทจ ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 31 ล้ำนบำท เพื่อ
ด ำเนินกำรผลิตยำงแผ่นรมควันที่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ประเทศไทย ในฐำนะผู้ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตรส ำคญัอย่ำงหนึ่งในภำคใต้ ภำยใต้กำรน ำของนำยสมหวงั สินเจริญกุล และ  
ดร. ไวยวฒุิ สินเจริญกุล จำกนัน้บริษัทได้มีกำรเพิ่มประเภทผลิตภณัฑ์น ำ้ยำงข้นและยำงแท่งเพื่อให้ครอบคลมุทกุควำม
ต้องกำรของตลำด รวมทัง้ขยำยก ำลงักำรผลิต ตลอดจนขยำยสำยธุรกิจและฐำนกำรประกอบธุรกิจในแต่ละภูมิภำค
จนกระทัง่เป็นผู้ประกอบกำรยำงธรรมชำติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) รำยใหญ่ที่สดุของโลก 

บริษัทได้เสนอขำยหุ้ นต่อประชำชนในประเทศไทยเป็นครัง้แรก และได้น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2534 ต่อมำได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดเมื่อวันที่ 27 
ธันวำคม 2536 และในเดือนมกรำคม 2554 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปรวมทัง้นักลงทุน
สถำบนัในประเทศสิงคโปร์ และได้น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 
31 มกรำคม 2554 ซึ่งปัจจุบัน หุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนทัง้ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดหลกัทรัพย์
สงิคโปร์ (Dual Listing) 

กำรแยกกิจกำรระหว่ำงบริษัทและเซมเพอร์ริท 

ข้อมูลสรุป 

เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2560 บริษัทและ Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. (“เซมเพอร์ริท”) ได้
ด ำเนินกำรแยกกิจกำรของบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้ำระหว่ำงกันเสร็จสมบูรณ์ กำรแยกกิจกำรครัง้นีส้่งผลให้บริษัทมี
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สดัส่วนกำรถือหุ้นใน บจ. สยำมเซมเพอร์เมด (“SSC”) (ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยนช่ือเป็น บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 
(“STGT”) ในวนัที่ 16 มีนำคม 2560) เพิ่มเป็นร้อยละ 90.2 (จำกเดิมร้อยละ 40.2) ในขณะที่เซมเพอร์ริทจะมีสดัสว่นกำร
ถือหุ้นในบริษัทร่วมอื่นๆ ดงัตอ่ไปนี ้เพิ่มเป็นร้อยละ 100 

1) Sempermed USA, Inc.  

2) Sempermed Singapore Pte Ltd. (“SESI”) ซึง่รวมถึงสดัสว่นกำรถือหุ้นของ SESI ใน Formtech Engineering 
(M) SDN BHD และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ด้วย  

3) Semperflex Shanghai Ltd.  

4) Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. และ  

5) Shanghai Semperit Rubber & Plastics Products Co., Ltd.  

ทัง้นี ้บจ. เซมเพอร์เฟลก็ซ์ เอเซีย (“SAC”) จะยงัคงประกอบธุรกิจตอ่ไปในฐำนะบริษัทร่วมค้ำระหวำ่งกลุม่บริษัทและ 
เซมเพอร์ริท โดยเซมเพอร์ริทได้รับสทิธิในกำรเข้ำซือ้หุ้น SAC ที่ถือโดยกลุม่บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 42.5 รวมตลอดจนผู้
ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ของ SAC ซึง่คิดรวมเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ในช่วงระหวำ่งปี 2562 - 2564 ใน
รำคำรวมทัง้สิน้ 60,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  

แหล่งเงนิทุนสนับสนุนกำรแยกกิจกำร 

บริษัทได้เบิกวงเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินในจ ำนวน 4,500 ล้ำนบำท เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุกำรแยกกิจกำรใน
ครัง้นีโ้ดยเงินกู้ดงักลำ่วมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 29 ธนัวำคม 2560  

ประโยชน์และผลจำกกำรแยกกิจกำร 

1) กำรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน STGT สง่ผลให้บริษัทมีอ ำนำจในกำรบริหำรอยำ่งเตม็ที่ ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนกระชบัและ
คลอ่งตวัมำกขึน้ ซึ่งรวมถึงกำรจดัหำแหลง่วตัถดุิบ กระบวนกำรผลิต กำรตลำด กำรกระจำยสินค้ำ กำรปรับปรุง
ประสทิธิภำพกำรผลิต และกำรขยำยก ำลงักำรผลิต ซึง่สอดคล้องกบัเปำ้หมำยทำงยทุธศำสตร์และนโยบำยของ
บริษัทในกำรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจปลำยน ำ้ในกำรผลิตถงุมือยำงทำงกำรแพทย์ ซึ่งผลิตจำกวตัถดุิบน ำ้ยำง
ข้นซึง่เป็นหนึง่ในผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัท ทัง้หมดนี ้ไมเ่พียงช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่งทำงกำรแข่งขนั แตย่งั
สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษัท ในฐำนะผู้ประกอบกำรยำงธรรมชำติแบบครบวงจร และตอกย ำ้
สถำนะควำมเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรมยำงธรรมชำติในระดบัโลกอยำ่งแท้จริง  

2) เพิ่มมลูคำ่ทำงธุรกิจ ตลอดจนลดควำมผนัผวนของผลประกอบกำรโดยรวมของกลุม่บริษัท จำกกำรเปลีย่นแปลง
วิธีกำรทำงบญัชีของบริษัทจำกเดิมที่รับรู้รำยได้ของ STGT ในรูปแบบของสว่นแบง่ก ำไร (profit sharing) ตำมวิธี
สว่นได้เสยี (equity method) ในกิจกำรร่วมค้ำ มำเป็นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (consolidation)  

3) กำรแยกกิจกำรครัง้นีเ้ป็นผลให้บรรดำคดีควำม ข้อพิพำททำงกฎหมำย กระบวนกำรทำงอนญุำโตตลุำกำร และ
กระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ ระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย และเซมเพอริททัง้หมดไม่ว่ำที่อยู่ในระหว่ำงขัน้ตอน
กำรพิจำรณำของศำลหรืออนญุำโตตลุำกำรได้ถกูถอนหรือระงบัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สว่นสญัญำร่วมทนุตำ่งๆ 
ตลอดจนข้อผกูพนัอื่นๆ ท่ีมีผลบงัคบัแม้ภำยหลงัจำกที่สญัญำร่วมทนุสิน้สดุลงก็ได้ถกูยกเลิกนบัตัง้แต่วนัที่แยก
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กิจกำรส ำเร็จเป็นต้นไปเช่นกัน ส่งผลให้ บริษัท บริษัทย่อย และ STGT หลดุพ้นจำกข้อผูกพนัทัง้ปวงที่มีต่อกัน
ตำมสญัญำ และไมอ่ยูภ่ำยใต้ข้อห้ำมและข้อผกูพนัใดๆ กบัเซมเพอร์ริทอีกตอ่ไป 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตยำงธรรมชำติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลำกหลำยประเทศ เร่ิมตัง้แต่
ธุรกิจต้นน ำ้กำรท ำสวนยำงพำรำในประเทศไทย ธุรกิจกลำงน ำ้กำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำติ และธุรกิจ
ปลำยน ำ้ในกำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำส ำเร็จรูป อำทิ ถงุมือยำง และทอ่ไฮดรอลกิแรงดนัสงู บริษัทแบง่สำยธุรกิจหลกั
ออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ท ำรำยได้หลกัให้บริษัท 2) ธุรกิจผลติภณัฑ์ถงุมือ
ยำง และ 3) ธุรกิจอื่น โดยรำยละเอียดของแตล่ะสำยธุรกิจ มีดงันี ้

2.1.1 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติ 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงธรรมชำติที่ครบวงจรรำยใหญ่ที่สดุของโลก โดยมีสว่นแบ่งทำงกำรตลำด

ประมำณร้อยละ 121 ของควำมต้องกำรยำงธรรมชำติทัว่โลก และมีผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติขัน้พืน้ฐำนที่ครอบคลมุทุก

ประเภท ได้แก่ ยำงแทง่ ยำงแผน่รมควนั และน ำ้ยำงข้น เพื่อจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้ผลติยำงล้อและผู้ผลติถงุมือยำงทัง้ในประเทศ
ไทยและในหลำยประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น อินเดีย เกำหลี มำเลเซีย และ
เวียดนำม รวมทัง้สหรัฐอเมริกำและยุโรป นอกจำกนี ้บริษัทยงัซือ้ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติจำกผู้ผลิตรำยอื่นๆ และใน
บำงครัง้จำก บจ. ไทยเทค ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทเพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำอีกด้วย 

2.1.2 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ถุงมือยำง 

นอกจำกธุรกิจผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำติแล้ว บริษัทยงัผลติและจ ำหนำ่ยถงุมือยำงธรรมชำติและถงุมือยำงไนไตรล์ 
ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์และทำงอตุสำหกรรมให้แก่ลกูค้ำทัว่โลก เมื่อพิจำรณำจำกก ำลงักำรผลิตถงุมือยำงของบริษัทถือได้
วำ่บริษัทเป็นผู้ผลติถงุมือยำงที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 

2.1.3 ธุรกิจอื่นๆ 

2.1.3.1 ธุรกิจสวนยางพารา 

บริษัทประกอบธุรกิจสวนยำงพำรำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรผ่ำน บจ. ศรีตรังแพลนเทชัน่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ บริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทมีพืน้ที่ส ำหรับปลกูสวนยำงพำรำประมำณ 50,000 ไร่ ในหลำยจงัหวดัของ
ประเทศไทย ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นเขตภำคเหนือและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

กำรมีสวนยำงพำรำเป็นของตวัเองเป็นกำรช่วยชีน้ ำพืน้ที่ที่มีศกัยภำพในกำรจดัตัง้โรงงำนแหง่ใหม ่ดงัตวัอย่ำงที่
ผ่ำนมำ บริษัทได้จัดตัง้โรงงำนแห่งใหม่ใน 4 จงัหวดัที่บริษัทมีสวนยำงพำรำอยู่ ได้แก่ พิษณุโลก กำฬสินธุ์ สระแก้ว และ
สกลนคร อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มประสทิธิภำพในกำรจดัหำวตัถดุิบและเพิ่มควำมสะดวกให้กบับริษัทในกำรรวบรวมวตัถดุิบจำก
แหล่งพืน้ที่ใกล้เคียงได้ในรำคำที่เหมำะสม ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมต้นทุนได้ดีขึน้และมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรดีขึน้ นอกจำกนี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำสวนยำง ไม้ยำงพำรำยงัสำมำรถขำยให้กับ

                                                
1 เทียบจำกยอดขำยผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำตขิองบริษัท ประมำณ 1,494,094 ตนัในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กบัประมำณกำรยอดควำม

ต้องกำรใช้ผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำตริวมทัว่โลกท่ีประมำณ 12,505,000 ตนั ในปี 2559  (แหลง่ที่มำข้อมลู : International Rubber Study Group (IRSG), 

The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospects to 2025, December 2016) 
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อตุสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแปรรูปเป็นของใช้และของตกแตง่ภำยในบ้ำน และ อตุสำหกรรมกำรผลิตเพื่อใช้เป็นพำเลท
ในกำรวำงหรือบรรจสุนิค้ำได้อีกด้วย 

2.1.3.2 ธุรกิจแปรรูปและผลิตไม้ยางพารา 

ธุรกิจแปรรูปอบแห้งไม้ยำงพำรำและไม้ที่ปลกูขึน้เพื่อสง่ให้กบัอตุสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจผลติบรรจภุณัฑ์
ที่ท ำจำกไม้ยำงพำรำและไม้ชนิดอื่น เพื่อใช้เป็นพำเลทในกำรวำงสินค้ำภำยในกลุม่บริษัทซึ่งด ำเนินงำนโดย บจ. อนัวำร์
พำรำวดู ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

2.1.3.3 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 

บริษัทผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูป โดยผำ่นกำรลงทนุในบริษัทร่วมที่บริษัท บริษัทยอ่ย และเซมเพอร์ริท 
ได้ร่วมกันจัดตัง้ขึน้ ซึ่งคือ SAC ซึ่งผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำยไฮดรอลิกแรงดันสูงหลำกหลำยชนิด รวมถึงสำย  
ไฮดรอลิกคุณภำพสงูที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรท ำเหมือง และกำรใช้งำนเฉพำะทำงอื่นๆ และพฒันำสำยขนำดเล็กหลำย
แบบเพื่อกำรใช้งำนกบัไฮดรอลกิระดบัสงูสมยัใหม่ 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

2.2.1 กำรตลำด 

บริษัทมีฐำนลูกค้ำที่กว้ำงขวำงและเครือข่ำยลูกค้ำที่แข็งแกร่งทัง้ในประเทศไทยและในตลำดตำมภูมิภำคที่
ส ำคัญทั่วโลกทัง้ในทวีปเอเชีย เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น อินเดีย เกำหลี มำเลเซีย และเวียดนำม 
รวมทัง้สหรัฐอเมริกำและยโุรป 

นอกเหนือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงจำกโรงงำนในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียแล้ว บริษัทได้จัดตัง้
และจัดกำรระบบกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซึ่งได้แก่ ผู้ ผลิตยำงล้อในประเทศต่ำงๆ และผู้จัด
จ ำหน่ำยและบริโภคถุงมือ ผ่ำนเครือข่ำยกำรซือ้ขำยและจัดจ ำหน่ำยของบริษัทในสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนและเวียดนำม ทัง้นี ้โดยด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ Sri Trang International, Sri Trang 
USA, Inc., Shi Dong Shanghai และ Sri Trang Indochina  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยแยกตำมภมิูศำสตร์ 

สนิค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทได้จ ำหนำ่ยให้แก่ลกูค้ำในประเทศตำ่งๆ ทัว่โลก โดยระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ และ 6 
เดือนแรกของปี 2560 สดัสว่นกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำไปยงัประเทศตำ่งๆ มีดงันี ้

ภูมิภำค 
ปี 2557* ปี 2558* ปี 2559* 6 เดือนแรก ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ยำงธรรมชำติ         

ภำยในประเทศ  
    12,971.5  17.2%        9,913.4  16.2% 

         
13,180.4  17.1% 

         
8,145.8  15.8% 

ส่งออก   61,637.4  81.6%   46,728.4  76.2%       59,172.1  76.6% 38,920.8  75.7% 
- จีน     34,754.1  46.0%     23,690.0  38.7%          34,087.3  44.1%       22,096.0  43.0% 
- ทวีป เอเชีย (ไม่รวม
ไทยและจีน)     18,410.4  24.4%     17,471.5  28.5%          18,644.3  24.1%       11,697.6  22.8% 
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ภูมิภำค 
ปี 2557* ปี 2558* ปี 2559* 6 เดือนแรก ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ยำงธรรมชำติ         

ภำยในประเทศ  
    12,971.5  17.2%        9,913.4  16.2% 

         
13,180.4  17.1% 

         
8,145.8  15.8% 

- ทวีปอเมริกำ        5,145.5  6.8%        3,556.0  5.8%            3,715.7  4.8%          3,058.2  6.0% 

- ทวีปยโุรป        3,261.2  4.3%        1,970.6  3.2%            2,559.7  3.3%          1,973.4  3.8% 

- อ่ืน             66.2  0.1%             40.3  0.1%               165.1  0.2%               95.6  0.2% 
ถุงมือยำง         
ภำยในประเทศ            

733.4  1.0%           970.8  1.6% 
           

1,095.8  1.4% 663.5 1.3% 
ส่งออก           

187.6  0.2%        3,679.4  6.0% 
           

3,817.2  4.9% 3,660.2 7.1% 

- จีน                   319.7  0.6% 

- ทวีปเอเชีย(ไม่รวม
ไทยและจีน)                   992.6  1.9% 

- ทวีปอเมริกำ                1,216.7  2.4% 

- ทวีปยโุรป                   764.3  1.5% 

- อ่ืน                   366.9  0.7% 
รวม     75,529.9  100.0%     61,292.0  100.0%         77,265.5  100.0%       51,394.3  100.0% 

*ชว่งปี 2557-2559 บริษัทไมไ่ด้แสดงข้อมลูรำยละเอียดประเทศที่จ ำหน่ำยถงุมือในต่ำงประเทศเน่ืองจำก STGT มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมและ
รำยได้ที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทในชว่งปีดงักลำ่วเป็นรำยได้เฉพำะสว่นของถงุมือที่บริษัทท ำกำรจดัจ ำหน่ำยเทำ่นัน้ 

2.2.2 ภำวะอุตสำหกรรม 

2.2.2.1 อุตสำหกรรมยำงธรรมชำต ิ

อตุสำหกรรมยำงธรรมชำติถือวำ่เป็นสนิค้ำโภคภณัฑ์ที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลติเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก ตำมมำด้วย
ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนำม ผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติสว่นใหญ่จะถกูน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมยำงล้อ อตุสำหกรรม 
ถงุมือ เป็นหลกั อตุสำหกรรมยำงธรรมชำติในปี 2560 ยงัคงเผชิญกบัสภำวะควำมไมแ่นน่อนของปัจจยัภำยนอกและควำม
ผนัผวนของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรเก็งก ำไรของสินค้ำโภคภณัฑ์ในตลำดซือ้ขำยลว่งหน้ำ กำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสภำพอำกำศที่ไมเ่อือ้อ ำนวย เป็นต้น  

อุปสงค์และอุปทำนของยำงธรรมชำติในปี 2560  

ตำมข้อมลูประมำณกำรของ The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospect to 2026 
ประจ ำเดือนมิถนุำยน 2560 โดย International Rubber Study Group (IRSG) ควำมต้องกำรใช้ยำงธรรมชำติทัว่โลกใน 
ปี 2560 คำดวำ่จะมีประมำณ 12,505,000 ตนั เติบโตในอตัรำร้อยละ 3.0 ตำมทศิทำงกำรบริโภคในภำคอตุสำหกรรม 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งยำงล้อที่คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 3.1 ตอ่เนื่องไปจนถึงปี 2563 ก่อนจะชะลอลงเหลอืขยำยตวัรำว 
ร้อยละ 2.7 หลงัจำกนัน้ 
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แนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของยำงธรรมชำติในปี 2560 

IRSG คำดกำรณ์วำ่แนวโน้มควำมต้องกำรยำงธรรมชำติทัว่โลกในปี 2560 จะเทำ่กบั 12,878,000 ตนั เติบโตคิด
เป็นร้อยละ 2.2 ซึ่งสว่นใหญ่มำจำกกำรเติบโตจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยำงรำยใหญ่ที่สดุของโลก ใน
สว่นของอปุทำน IRSG ได้ประมำณกำรว่ำผลผลิตยำงธรรมชำติในปี 2560 จะเท่ำกบั 12,925,000 ตนั เติบโตขึน้ร้อยละ 
4.2 โดยสำธำรณรัฐประชำชนจีนอินโดนีเซีย และกลุม่ประเทศ CAMAL (ได้แก่ กมัพูชำ เมียนมำ และลำว) ซึ่งมีผลผลิต
รวมคิดเป็นร้อยละ 29.2 ของผลผลิตยำงธรรมชำติทัง้หมด เป็นกลุม่ที่มีกำรเติบโตด้ำนผลผลิตยำงธรรมชำติสงูถึงร้อยละ 
3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ในขณะที่ประเทศผู้ ผลิตยำงธรรมชำติรำยใหญ่อันดับหนึ่งอย่ำงประเทศไทยซึ่งผลิตยำง
ธรรมชำติคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.8 จะมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้อยรำวร้อยละ 0.65 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสภำพ
อำกำศที่ไมเ่อือ้อ ำนวย 

แผนภาพแสดงปริมาณความตอ้งการและการผลิตยางธรรมชาติของโลกโดยรวมในช่วงปี 2553 – 2560 

หนว่ย: ลา้นตนั                        

 

แหล่งทีม่าของข้อมูล : IRSG 

ควำมสมดุลของปริมำณอุปสงค์และอุปทำนของยำงธรรมชำติ 

ในปี 2560 เป็นที่คำดกำรณ์ว่ำผลผลิตยำงธรรมชำติจำกต้นยำงที่ปลกูใหม่จะเติบโตในอตัรำที่ลดลง เนื่องจำก
กำรปลูกต้นยำงใหม่ปรับตัวลดลงภำยหลงัจำกช่วงที่รำคำยำงธรรมชำติปรับตัวลดลงมำอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2554 
นอกจำกนีก้ำรที่รำคำยำงอยู่ในระดับต ่ำหลำยปีติดต่อกันอำจส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน หรือเลื่อน
ระยะเวลำกำรปลกูต้นยำงใหม่หรือกำรปลกูทดแทนออกไป รวมถึงอำจสง่ผลให้จ ำนวนแรงงำนกรีดยำงและควำมถ่ีในกำร
กรีดยำงลดลง ตลอดจนลดควำมนำ่สนใจที่จะมีชำวสวนยำงรำยใหมเ่กิดขึน้ด้วย ในขณะที่ควำมต้องกำรยำงธรรมชำติยงั
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำงล้อ ดังนัน้ IRSG จึงคำดกำรณ์ว่ำปริมำณผลผลิตส่วนเกินใน 
ปี 2560 จะเทำ่กบั 47,000 ตนั ซึง่คอ่นข้ำงใกล้เคียงจดุดลุยภำพ 
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ภำวะกำรแข่งขนั 

บริษัทเป็นผู้ ผลิตยำงธรรมชำติแบบครบวงจรรำยใหญ่ที่สุดของโลกที่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในปี 2559 

ประมำณร้อยละ 122 ของยอดควำมต้องกำรใช้ผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำติรวมทัว่โลก โดยมีฐำนธุรกิจในประเทศผู้ผลติและ

สง่ออกยำงธรรมชำติ 3 ล ำดบัแรกของโลกได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนำม ทัง้นีคู้่แข่งหลกัของบริษัท ได้แก่ 
บจ. วงศ์บัณฑิต กลุ่มบริษัทเซำท์แลนด์ และ บมจ. ไทยฮัว้ยำงพำรำ ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย , The Kirana Group, 
Halcyon Agri Corporation (Sinochem Group) และ China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. ในประเทศ
อื่นๆ  

2.2.2.2 อุตสำหกรรมถุงมือยำง 

The Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) ได้ประมำณกำรควำมต้องกำร 
ถงุมือยำงทัว่โลกในปี 2559 ประมำณ 190,000 ล้ำนชิน้ต่อปี และคำดวำ่ควำมต้องกำรใช้ถงุมือยำงเติบโตในอตัรำร้อยละ 
6-8 ต่อปี โดยประเทศผู้บริโภคถงุมือหลกัได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ยโุรป ญ่ีปุ่ น และอเมริกำใต้  ซึ่งมีอตัรำกำรบริโภคถงุมือต่อ
ประชำกรในอตัรำสงูกวำ่ประเทศเกิดใหม ่(emerging market) ซึ่งยงัมีอตัรำกำรบริโภคถงุมือต่อประชำกรต ่ำ แตป่ระเทศ
เกิดใหมก่ลบัมีอตัรำกำรเติบโตของกำรบริโภคถงุมือคอ่นข้ำงสงู 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตถุงมือคิดเป็นประมำณร้อยละ 19 ของปริมำณกำรผลิตถุงมือโลก นับเป็น
อนัดบัสองรองจำกประเทศมำเลเซีย ซึง่มีก ำลงักำรผลติคิดเป็นร้อยละ 63 (ข้อมลูปี 2556) 

ควำมต้องกำรใช้ถงุมือยำงเตบิโตเพิ่มขึน้ไมเ่พียงแตเ่ฉพำะอตุสำหกรรมกำรแพทย์ซึง่เป็นอตุสำหกรรมหลกัในกำร
บริโภคถุงมือยำงเท่ำนัน้ แต่ควำมต้องกำรใช้ถุงมือยำงยงัมีอตัรำกำรเติบโตสงูในกลุ่มอตุสำหกรรมอำหำร อตุสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อตุสำหกรรมควำมงำม เป็นต้น โดยหำกแบง่จำกประเภทของวตัถดุิบ ถงุมือยำงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทหลกัคือ ถงุมือยำงธรรมชำติ (NR gloves) และถงุมือยำงไนไตรล์ (NBR gloves)  

STGT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทเป็นผู้ผลติถงุมือยำงด้วยก ำลงักำรผลติ ณ ปัจจบุนัท่ี 14,000 ล้ำนชิน้ตอ่ปี คิด
เป็นสว่นแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 7 ของควำมต้องกำรบริโภคถงุมือยำงทัว่โลก โดยมีคู่แข่งหลกัอยู่ในประเทศ
มำเลเซีย ได้แก่ Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan เป็นต้น 

2.3 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

2.3.1 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติ 

2.3.1.1 โรงงานผลิตและอตัราก าลงัการผลิต 

 จำกข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทมีโรงงำนผลติทัง้สิน้จ ำนวน 35 แหง่ แบง่ออกเป็น 31 แหง่ใน
ประเทศไทย 3 แหง่ในประเทศอนิโดนีเซีย และอีก 1 แหง่ในประเทศเมียนมำ โดยมีประมำณกำรก ำลงักำรผลติรวมเทำ่กบั 
2.4 ล้ำนตนัตอ่ปี  

                                                
2 เทียบจำกยอดขำยผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำตขิองบริษัท ประมำณ 1,494,094 ตนัในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กบัประมำณกำรยอดควำม

ต้องกำรใช้ผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำตริวมทัว่โลกท่ีประมำณ 12,505,000 ตนั ในปี 2559 (แหลง่ที่มำข้อมลู : International Rubber Study Group (IRSG), The 

World Rubber Industry Outlook, Review and Prospects to 2025, December 2016) 
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 ก ำลงักำรผลิตของบริษัทนัน้ถกูก ำหนดโดยขนำดพืน้ที่ใช้สอย สำยงำนผลิต ปริมำณเคร่ืองจกัร และแรงงำนคน 
ตำรำงด้ำนลำ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงประมำณกำรก ำลงักำรผลิตที่สำมำรถผลิตได้ต่อปีของบริษัท  และอตัรำกำรใช้ก ำลงักำร
ผลิตต่อปีของโรงงำนผลิตยำงธรรมชำติของบริษัท ซึ่งด ำเนินกิจกำรในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ โดยแบ่งตำมผลิตภณัฑ์ยำง
ธรรมชำติทัง้สำมประเภทของบริษัทในสำมรอบปีบญัชีลำ่สดุที่ผำ่นมำ ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ยำง
ธรรมชำติ 

ประมำณกำรก ำลังกำรผลิต ก ำลังกำรผลิตทำงวิศวกรรม (2) อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 

ที่สำมำรถผลิตได้ (1)  
 

แบบเต็มขัน้(3)  

(ตัน) (ตัน) (ร้อยละ) 

  31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559 30/06/2560 31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559 30/06/2560 2557 2558 2559 
6 เดือน
แรกของปี 

2560 

ยำงแผ่นรมควนั 217,661 217,661 217,661 217,661 217,661 217,661 217,661 217,661 54.2 47.1 52.6 51.3 

ยำงแท่ง 929,275 1,103,323 1,406,731 1,442,011 1,195,740 1,414,740 1,791,420 1,835,220 80.3 75.2 77.3 74.6 

น ำ้ยำงข้น 203,008 203,008 203,008 215,568 302,220 302,220 362,664 333,931 57.4 62.6 78.7 59.8 

รวมทัง้หมด 1,349,944 1,523,992 1,827,400 1,875,240 1,715,621 1,934,621 2,371,745 2,386,812 72.6 69.2 74.5 70.2 

หมำยเหต:ุ  

(1) ประมำณกำรก ำลงักำรผลติท่ีสำมำรถผลติได้ของโรงงำนผลติยำงธรรมชำตขิองบริษัท ค ำนวณมำจำกก ำลงักำรผลติทำงวิศวกรรมของโรงงำนผลติยำง
ธรรมชำติตอ่ปี ณ วนัท่ีสิน้สดุของช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวข้องซึง่ค ำนงึถึงจ ำนวนวนัท ำงำนโดยประมำณ ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ และระยะเวลำท่ีต้องใช้ในหนึง่รอบกำรผลติของผลติภณัฑ์ยำงธรรมชำตแิตล่ะผลติภณัฑ์ของโรงงำนผลติท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ก ำลงักำรผลติทำงวิศวกรรมของโรงงำนผลติยำงธรรมชำตขิองบริษัท ค ำนวณจำกข้อมลูจ ำเพำะท่ีได้รับกำรรับรองหรือได้รับมำจำกผู้ผลติเคร่ืองจักร 

(3) ค ำนวณจำกปริมำณกำรผลติท่ีผลิตได้จริงของโรงงำนผลิตในช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวข้อง และหำรด้วยค่ำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของประมำณกำรก ำลงักำร
ผลิตท่ีสำมำรถผลิตได้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว และในกรณีท่ีโรงงำนผลิตเร่ิมประกอบกิจกำรในระหว่ำงปีได้ค ำนึงถึงก ำลงักำรผลิตท่ีผลิตได้ จริง
ในช่วงระยะเวลำดงักลำ่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2.3.1.2 การจดัหาและบริหารจดัการวตัถดิุบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิตยำงแท่ง ยำงแผ่นรมควนั และน ำ้ยำงข้นนัน้ ได้แก่ ยำงก้อนถ้วย ยำงแผ่นดิบ และ
น ำ้ยำงสด ตำมล ำดบั และเพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรวตัถดุิบ นอกเหนือจำกจุดรับซือ้วตัถดุิบภำยในโรงงำน บริษัทยงัได้
สร้ำงเครือข่ำยศนูย์กลำงกำรจดัหำวตัถดุิบ (Procurement Centre) ทัง้ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ตัง้อยูใ่น
จุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคญัใกล้แหลง่วตัถุดิบ ทัง้นี ้สดัส่วนกำรซือ้วตัถดุิบภำยในประเทศไทยต่อประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 80:20 

กำรจัดหำวัตถุดิบของบริษัทส่วนใหญ่มำจำกผู้ ค้ำยำงพำรำ (Dealers) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรซือ้จำก
เกษตรกรหรือกลุม่เกษตรกรและสหกรณ์หรือตลำดศูนย์กลำงยำงพำรำซึ่งเป็นสถำนที่ที่เกษตรกรน ำวตัถุดิบมำขำยด้วย
ตนเองโดยตรงเช่นกัน จำกกำรที่บริษัทมีกำรจดัซือ้วตัถุดิบผ่ำนหลำยเครือข่ำยจัดหำแหลง่วตัถดุิบ ทัง้กำรรับซือ้ยำงจำก
สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และตลำดกลำง  

ทีมสรรหำวตัถดุิบของบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบตอ่กำรประกนัคณุภำพของวตัถดุิบที่น ำเข้ำมำด้วย โดยวตัถดุิบที่
จะน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทนัน้จะต้องตรงกบัควำมต้องกำรของบริษัท และอยู่ภำยใต้กำรทดสอบและกำร
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี ้ก่อนที่จะมีกำรรับมอบวตัถุดิบที่ถกูน ำมำส่งนัน้ จะต้องมีกำรทดสอบ
ตวัอยำ่งของวตัถดุิบนัน้ด้วย ทัง้นี ้สำเหตหุนึ่งท่ีต้องท ำกำรทดสอบวตัถดุิบนัน้ ก็เพ่ือท่ีจะดถูึงควำมบริสทุธ์ิและปริมำณของ
เนือ้ยำงแห้งว่ำตรงตำมมำตรฐำนของบริษัทหรือไม่ ผลของกำรทดสอบนัน้จะมีกำรบันทึกและพิจำรณำก่อนที่จะมีกำร     
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รับมอบวตัถดุิบในแตล่ะครัง้ที่น ำมำสง่ ส ำหรับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของทีมสรรหำวตัถดุิบ ได้แก่ (1) กำรตรวจดู
แนวโน้มของรำคำและอุปทำนของวตัถุดิบที่บริษัทต้องกำรใช้ (2) กำรบริหำรสินค้ำคงคลงั และ (3) กำรจัดสรรวตัถุดิบ
ให้แก่โรงงำนผลติของบริษัท 

ทีมสรรหำวตัถุดิบของบริษัท จะพฒันำและคงควำมสมัพนัธภำพอนัดีกับผู้ จดัหำสินค้ำโดยกำรเข้ำเยี่ยมเยียน
หมูบ้่ำนในท้องถ่ินนัน้ๆ และให้ผู้จดัหำสนิค้ำตอบแบบสอบถำม นอกจำกนี ้ทีมสรรหำวตัถดุิบของบริษัท ยงัมองหำคูค้่ำและ
ผู้จดัหำสินค้ำรำยใหม่ๆ โดยจะพิจำรณำจำกกำรประเมินกำรประกอบธุรกิจ (กรณีพิจำรณำคู่ค้ำ) คณุภำพ และรำคำของ
วตัถดุิบ 

2.3.2 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ถุงมือยำง 

2.3.2.1 โรงงานผลิตและอตัราก าลงัการผลิต 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2560 STGT มีโรงงำนผลติถงุมือยำงในประเทศไทยจ ำนวน 4 โรงงำน และมีก ำลงักำรผลิต
ตอ่ปีรวมประมำณ 14,000 ล้ำนชิน้ต่อปี ถือเป็นผู้ผลติถงุมือทำงกำรแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้ น ำ
ทำงด้ำนกำรผลติถงุมือยำงธรรมชำติและถงุมือยำงไนไตรล์ระดบัโลก  

ในปี 2559 STGT ได้ผลติถงุมือจ ำนวน 13,227 ล้ำนชิน้ คิดเป็นอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติประมำณร้อยละ 94  

2.3.2.2 การจดัหาและบริหารจดัการวตัถดิุบ 

วตัถดุิบพืน้ฐำนที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตถงุมือยำง คือ น ำ้ยำงข้นและน ำ้ยำงสงัเครำะห์ โดยมีกลุ่มบริษัทเป็นผู้
จดัหำวตัถดุิบน ำ้ยำงข้นดงักลำ่วให้ สว่นน ำ้ยำงสงัเครำะห์ได้ท ำกำรจดัหำจำกบริษัทภำยนอก  

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

3.1 สินทรัพย์ถำวรหลกั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 สนิทรัพย์ถำวรหลกัที่บริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกิจมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีหลงัหกัค่ำ
เสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรด้อยค่ำต่ำงๆ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของบริษัทเท่ำกับ  21,819.0 ล้ำนบำท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของสนิทรัพย์รวม ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

    หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทสินทรัพย์ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

หลังหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25601  

ภำระผูกพัน2 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560  

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ 7,654.7 105.3 
สวนยำงและสวนปำล์ม 1,710.6 0 
อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 5,179.7 145.0 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5,242.0 420.6 

ยำนพำหนะ 346.1 0 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน 227.4 0 
สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ 1,458.5 0 
รวมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 21,819.0 670.9 



24 

หมำยเหต:ุ  

1) ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิของสินทรัพย์ถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจทกุชนิด ยกเว้นส่วนท่ีเป็นสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน
จ ำนวน 40.8 ล้ำนบำท 

2) ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 ท่ีดนิ ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บำงส่วนของบริษัทย่อยบำงแหง่ ซึง่มีมลูค่ำ
ตำมบญัชีรวมจ ำนวน 670.9 ล้ำนบำท ได้น ำไปจดจ ำนองเพ่ือค ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ และเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

3.2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีมูลค่ำสทุธิตำมบญัชี
เทำ่กบั 478.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่ประกอบด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  

3.3 สัญญำเช่ำระยะยำว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ำทรัพย์สินที่ส ำคญัที่บริษัทเป็นผู้ เช่ำและสญัญำเช่ำระยะยำว  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกำรเช่ำ
พืน้ท่ีเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน มีรำยละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้ 
พืน้ที่รวมประมำณ 

(ตำรำงเมตร) 
ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำต่อปี ผู้ให้เช่ำ 

ประโยชน์กำร
ใช้งำนหลัก 

บริษัท 
อำคำรปำรค์เวนเชอร์  
อีโคเพล็กซ์ แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

1,968.6 1 มิถนุำยน 2558 ถึง   
31 พฤษภำคม 2561 

21,090,967 บำท ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุ
ในสิทธิกำรเชำ่
อสงัหำริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 

พืน้ที่ส ำนกังำน 
 

Sri Trang International  
No. 38-02, One Raffles 
Place ประเทศสิงคโปร์ 

474 8 มกรำคม 2558 ถึง  
7 มกรำคม 2561  

704,076 เหรียญ
สิงคโปร์ 

OUB Centre 
Limited 

พืน้ที่ส ำนกังำน 

Shi Dong Shanghai 
5F East, Block B of  W 
sqaure, N0.1686 
Wuzhong Rd., Minhang 
District, Shanghai, 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

1,330.4 15 กนัยำยน 2559 ถึง  
14 กนัยำยน 2562 

3,233,924 หยวน Shanghai Jin Qiu 
Ming Hao Real 
Estate Co.,Ltd. 

พืน้ที่ส ำนกังำน 

3.4 ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

บริษัทได้ท ำกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ส ำคัญ เช่น ศรีตรัง  และ Green Rubber 

 ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับสินค้ำถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์ยำงและสนิค้ำที่ท ำจำกยำง เช่น ยำงแทง่ ยำงแผน่รมควนั น ำ้ยำงข้น  
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4. โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 

  

44.5% 

40.0% 

100.0% 100.0% 

99.9% 

99.9% 

99.9% 

99.9% 99.9% 

42.5% 

90.2% 

42.5% 

90.0% 

99.9% 

99.9% 

99.9% 

PT Sri Trang 
Lingga  

 
บจ. ไทยเทค 

 

 

บจ. สะเดำ พี.เอส.  
รับเบอร์ 

 

บจ. หน ่ำฮัว่ 

 

บจ. รับเบอร์แลนด์ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) 

100.0% 

100.0% Sri Trang USA, Inc. 

 

Shi Dong 
Shanghai 

 

บจ. อนัวำร์ 
พำรำวดู 

บจ. พฒันำเกษตร
ลว่งหน้ำ 

บจ. สตำร์ไลท์เอ็กซ์
เพรส ทรำนสปอร์ต 

บจ. ศรีตรังรับเบอร์ 
แอนด์ แพลนเทชัน่ 

บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม
เอ็นจิเนียร่ิง 

ผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำต ิ สินค้ำส ำเร็จรูป จัดจ ำหน่ำย   บริกำร/ธุรกิจอื่น 

Semperit 
Technische 

Produkte 

50.0% 

บมจ. ลีพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ 

บจ. เซำท์แลนด์          
รับเบอร์ 

Itochu 
Corporation 

 Corporation 

42.5% 

15.0% 

Ayeyar Hinthar 
Holdings  
Co., Ltd. 

 

บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ 
เอเซีย 

 

Sri Trang            
Indochina 

 
Sri Trang            
Ayeyar 

 

Shi Dong             
Investments  

 

PT Star 
Rubber 99.0% 

Sri Trang 
International  

 

บจ. สตำร์เท็กซ์  
รับเบอร์ 

100.0% 

100.0% 

59.0% 

Shi Dong Shanghai 
Medical Equipment 

 

40.0% 

บมจ. ศรีตรัง 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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หมำยเหต:ุ 

(1) บริษัทถือหุ้ นทำงตรงใน บจ. ไทยเทค ร้อยละ 42.5 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ บจ. ไทยเทค ส่วน บจ. เซำท์แลนด์ รับเบอร์ และ 
Itochu Corporation ถือหุ้นใน บจ. ไทยเทค ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 15.0 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว ตำมล ำดบั และหุ้นส่วนที่เหลือถือโดย 
นำยเพ่ิม ธีรศำนต์วงศ์ (1 หุ้น) นำยธนำศกัดิ์ ชำญสนัติ (1 หุ้น) นำยไวยวฒิุ สินเจริญกลุ (1 หุ้น) และนำยไชยยศ สินเจริญกลุ (1 หุ้น) 

(2) บริษัทถือหุ้นใน บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ร้อยละ 90.2 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยถือหุ้น
ทำงตรงประมำณร้อยละ 81.5 และทำงอ้อมประมำณร้อยละ 8.7 โดยถือผ่ำนทำง บจ.รับเบอร์แลนด์ โดยหุ้นส่วนที่เหลือถือโดย บจ. ศรีตรัง  
โฮลดิง้ส์ (ร้อยละ 6.0) และบุคคลอีก 5 คนคือ นำงสำวพนูสขุ เชิดเกียรติก ำจำย (ร้อยละ 3.7) นำยวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล (2 หุ้น) นำยสมหวงั สิน
เจริญกลุ (2 หุ้น) นำยไวยวฒิุ สินเจริญกลุ (2 หุ้น) และนำยกิติชยั สินเจริญกลุ (2 หุ้น)  

(3) ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99  และสว่นที่เหลือถือโดย นำยสมพร พรรณรำย (1 หุ้น) และนำงพร้อมสขุ สินเจริญกลุ (1 หุ้น)  

(4) Sri Trang International ถือหุ้ นทำงตรงใน Sri Trang Ayeyar ร้อยละ 59.0 ของหุ้ นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว และหุ้นส่วนที่เหลือถือโดย Ayeyar 
Hinthar Holdings Co., Ltd. ร้อยละ 40.0 และนำยกิติชยั สินเจริญกลุ ร้อยละ 1.0 

(5) บริษัทถือหุ้นใน บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง ประมำณร้อยละ 99.9 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ บจ .พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง 
โดยถือหุ้ นทำงตรงประมำณร้อยละ 81.9 และทำงอ้อมประมำณร้อยละ 16.0 และร้อยละ 2.0 โดยถือผ่ำนทำง บจ. รับเบอร์แลนด์ และ 
บจ. สะเดำ พี.เอส.รับเบอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตำมล ำดับ หุ้ นส่วนที่เหลือถือโดยนำยพันเลิศ หวังศุภดิลก (3 หุ้น) และนำยอร่ำม  
ศิริสวุฒัน์ (1 หุ้น)   

(6) บริษัทถือหุ้นใน บจ. สตำร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรำนสปอร์ต รวมคิดเป็นประมำณร้อยละ 99.9 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ บจ. สตำร์ไลท์ 
เอ็กซ์เพรส ทรำนสปอร์ต โดยถือหุ้นทำงตรงประมำณร้อยละ 76.6 และทำงอ้อมประมำณร้อยละ 13.3 ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.3 
โดยถือผ่ำนทำง บจ. รับเบอร์แลนด์ บจ. หน ่ำฮัว่ บจ. สะเดำ พี.เอส.รับเบอร์ และบจ. สตำร์เท็กซ์ รับเบอร์ ตำมล ำดับ หุ้นส่วนที่เหลือถือโดย  
บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และนำยบณุยชน สินเจริญกลุ (1 หุ้น) 

(7) บริษัทถือหุ้นทำงตรงใน บจ. พฒันำเกษตรลว่งหน้ำ ร้อยละ 40.0 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว และ บมจ. ลีพฒันำผลิตภณัฑ์ ถือหุ้นร้อยละ 44.5 
ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว และหุ้นส่วนที่เหลือถือโดยนำยปรีชำ ลีละศิธร (ร้อยละ 8.8) บจ. วอลล์สตรีท ทำวเวอร์ (ร้อยละ 6.3) และนำยนิพนธ์ 
ลีละศิธร (ร้อยละ 0.5) อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนั บจ. พฒันำเกษตรลว่งหน้ำ ได้หยดุกำรประกอบกิจกำรและลดทนุจดทะเบียนจำกเดิม 100.0 ล้ำน
บำท เหลือ 25.0 ล้ำนบำท เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบญัญัติกำรซือ้ขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ส่งผลให้ตลำด AFET ซึ่งเป็นตลำดที่ บจ. พัฒนำเกษตรล่วงหน้ำ ประกอบกิจกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
สญัญำสินค้ำเกษตรลว่งหน้ำอยู ่ต้องยบุเลิกตลำดและรวมเข้ำกบัตลำด TFEX (Thailand Futures Exchange) 

 

 

 

 

 

 

 

99.9% 

40.0%(7) 

99.9%(6) 

99.9%(5) 

99.9% 

บจ. พฒันาเกษตร
ล่วงหน้า 

บจ. สตารไ์ลทเ์อก็ซ์
เพรส ทรานสปอร์ต 

บจ. ศรตีรงัรบัเบอร ์
แอนด ์แพลนเทชัน่ 

บจ. พรเีมยีรซ์สิเตม็
เอน็จเินียริง่ 

บมจ. ลพีฒันา
ผลติภณัฑ ์

44.5% 
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5. ข้อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 ทำ่น ดงันี ้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1. นำยไวยวฒิุ สินเจริญกลุ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดักำร/ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

2. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 

3. นำยไชยยศ สินเจริญกลุ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

4. นำยกิติชยั สินเจริญกลุ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/  

กรรมกำรสรรหำ 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

5. นำยลี พอล สเุมธ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

6. นำยวีรสิทธ์ิ สินเจริญกลุ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/  

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

7. นำยภทัรำวธุ พำณิชย์กลุ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

8. นำยหลี่ ซ่ือเฉียง กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

9. นำยเฉลิมภพ แก่นจนั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

10. นำยเกรียง ยรรยงดิลก กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำ/ 

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 

11. นำยสมชัชำ โพธ์ิถำวร กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ/ กรรมกำร

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 

12. นำยเนียว อำ แชบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 

โดยม ีนำงพชัรินทร์ อนวุงศ์วฒันชยั เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร 

5.2 ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 รำยช่ือผู้บริหำรของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้ 

ชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นำงประไพ ศรีสทุธิพงศ์ ผู้จดักำรสำยงำนสรรหำวตัถดุิบ 

2. นำยอำศรม อกัษรน ำ ผู้จดักำรสำยงำนกำรผลติ 

3. นำยชยัเดช พฤกษำนศุกัดิ ์ ผู้จดักำรสำยงำนควบคมุคณุภำพ 

4. นำยรัฐพงศ์ ลำภำโรจน์กิจ ผู้จดักำรสำยงำนวศิวกรรม 
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ชื่อ ต ำแหน่ง 

5. นำยพนัเลศิ หวงัศภุดิลก ผู้จดักำรสำยงำนวศิวกรรม 

6. นำยอดุม พฤกษำนศุกัดิ ์ ผู้จดักำรสำยงำนธุรกิจเกษตร 

7. นำงสำวนชุนำถ ไชยรัตน์ ผู้จดักำรสำยงำนทรัพยำกรบคุคล 

8. นำงสำวธนวรรณ เสง่ียมศกัดิ ์ ผู้จดักำรสำยงำนพฒันำธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

หมำยเหต:ุ ผู้บริหำร หมำยควำมว่ำ ผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสี่รำยแรกนบัต่อจำกผู้จดักำรลงมำ  ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเทำ่กับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรรำยท่ีสี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือ
เทียบเทำ่ 

5.3 รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทสงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 1 สงิหำคม 25601 มีดงันี ้

ล ำดับ ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวสินเจริญกลุ2 296,439,525   23.16 

2 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 283,152,760 22.12 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 28,199,430  2.20 

4 บริษัท ไทย อำร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิง้ จ ำกัด 28,138,000 2.20 

5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS 
COLLATERAL 

21,726,050 1.70 
 

6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,615,075 1.45 

7 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เค มำสเตอร์ พลู ฟันด์ 17,874,300 1.40 

8 นำงสำวสวุรรณำ โกวิทย์โสภณ 15,380,000 1.20 

9 MR. TSAI WU-YING 13,153,420 1.03 

10 บริษัท เซำท์แลนด์รับเบอร์ จ ำกดั 11,605,920 0.91 

 รวม 734,284,480  57.37 

หมำยเหต ุ:  
1) ข้อมลูดงักลำ่วมำจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ CDP 
2) รำยละเอียดกำรถือหุ้นของครอบครัวสนิเจริญกลุ มีดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นำยไวยวฒิุ สินเจริญกลุ 135,660,070 10.60 

2 Ms. Lee Joyce Shing Yu 27,604,075 2.16 

3 นำยวีรสิทธ์ิ สินเจริญกลุ 22,791,000  1.78 

4 นำยวิทย์นำถ สินเจริญกลุ 22,520,000 1.76 

5 นำยวิชญ์พล สินเจริญกลุ 21,000,000 1.64 

6 นำยกิติชยั สินเจริญกลุ 12,902,000  1.01 
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ล ำดับ ช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

7 นำงวรดี สินเจริญกลุ 12,530,220 0.98 

8 นำงพร้อมสขุ สินเจริญกลุ 9,000,000 0.70 

9 นำยลี พอล สเุมธ  8,906,955 0.70 

10 นำยบณุยชน สินเจริญกลุ 7,525,400 0.59 

11 นำยสมหวงั สินเจริญกลุ 5,913,305 0.46 

12 นำงสำวณวรำ สินเจริญกลุ 4,095,000 0.32 

13 นำงวนิดำ สินเจริญกลุ 3,246,500 0.25 

14 นำงสำววรรณิสำ สินเจริญกลุ 1,745,000  0.14 

15 นำงดวงใจ สินเจริญกลุ 1,000,000  0.08 

 รวม 296,439,525 23.16 

รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิง้ส์1 มีดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560 

จ ำนวนหุ้น 
(มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยทำงตรง 
(ร้อยละ) 

1 นำยไวยวฒิุ สินเจริญกลุ 2,215,700 25.18 

2 นำงสำวซซูำน ซ ู 1,206,000 13.70 

3 นำยสเุมธ สินเจริญกลุ 967,860 11.00 

4 นำงสำวสมศรี ศิริสวุฒัน์ 672,000 7.64 

5 นำยไชยยศ สินเจริญกลุ 542,860 6.17 

6 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ไม้ยำงพำรำปักษ์ใต้ 2 528,000 6.00 

7 บจ. งว่นเชียงเยำวรำช 448,000 5.09 

8 บริษัท แบรดชอว์ อิควิตีส์้ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 440,000 5.00 

9 นำยกิติชยั สินเจริญกลุ 348,880 3.96 

10 นำงวรดี สินเจริญกลุ 226,840 2.58 

11 อ่ืนๆ 1,203,860 13.68 
 รวม 8,800,000 100.00 

หมำยเหต ุ:   

1) บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ส์ ประกอบธรุกิจกำรลงทนุระยะยำว เพ่ือผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล 

2)  นำยไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ นำงดวงใจ สนิเจริญกลุ และนำยไชยยศ สนิเจริญกลุ เป็นหุ้นสว่นจ ำกดัควำมรับผิด 

6. ประวัติกำรเพิ่มทุนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

- ไมม่ี - 
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7. ประวัติกำรจ่ำยเงนิปันผลในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อมลูกำรจ่ำยเงินปันผลในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

กำรจ่ำยเงนิปันผล

ส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำนของปี 

จ ำนวนหุ้น 
ก ำไร 

ต่อหุ้น (บำท) 

เงนิปันผลจ่ำย 

(บำทต่อหุ้น) 

รวมเงนิปันผลจ่ำย 

(บำท) 

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อ

ก ำไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

2559 1,280,000,000 (0.59) 0.40 512,000,000 N/A 

2558 1,280,000,000 0.87 0.40 512,000,000 45.79 

2557 1,280,000,000 0.81 0.40 512,000,000 49.34 

8. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560  

8.1 ผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำต ิ

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น

ทำงตรง ณ วันที่  30 

มิถุนำยน 2560 (ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  

ณ วันที่                           

30 มิถุนำยน 2560 

บริษัท ไทย ผลิตยำงแผ่นรมควนั  
ยำงแทง่ และน ำ้ยำงข้น 

- 1,280,000,000 บำท 

บจ. รับเบอร์แลนด์ ไทย ผลิตน ำ้ยำงข้นและยำงแทง่ 99.99 1,600,000,000 บำท 
บจ. หน ่ำฮัว่ ไทย ผลิตยำงแผ่นรมควนั น ำ้

ยำงข้น และยำงแทง่ 
99.99 500,000,000 บำท 

บจ. สะเดำ พี.เอส.รับเบอร์ ไทย ผลิตยำงแผ่นรมควนั 99.99 40,000,000 บำท 
PT Sri Trang Lingga  
 

อินโดนีเซีย ผลิตยำงแทง่  90.003 10,000,000 
ดอลลำร์สหรัฐฯ 

PT Star Rubber อินโดนีเซีย ผลิตยำงแทง่  99.004 46,000,000  
ดอลลำร์สหรัฐฯ 

บจ. ไทยเทค ไทย ผลิตยำงแทง่ 42.505 60,000,000 บำท 
Sri Trang Ayeyar เมียนมำ ผลิตยำงแทง่ 59.006 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

                                                
3  ถือหุ้นโดยบริษัท และหุ้นสว่นท่ีเหลือร้อยละ 10.00 ถือโดย PT Nusantara Agro Industri (ซึง่ไม่เป็นบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง) 
4  ถือหุ้นโดย Shi Dong Investments 
5  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 42.50 และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือโดย บจ. เซำท์แลนด์ รับเบอร์ (ซึง่ไม่เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง) ร้อยละ 42.50 และ Itochu 

Corporation (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง) ร้อยละ 15 และถือโดยนำยเพิ ่ม ธีรศำนต์วงศ์ (1 หุ้น)  นำยธนำศักดิ์ ชำญสันติ (1 หุ้น)  
นำยไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ (1 หุ้น) และนำยไชยยศ สนิเจริญกลุ (1 หุ้น)  

6  ถือหุ้นโดย Sri Trang International ร้อยละ 59.00 และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือโดย Ayeyar Hinthar Holdings Co., Ltd. ร้อยละ 40.00 และ นำยกิติชยั  

สินเจริญกุล ร้อยละ 1.00 
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8.2 ผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปจำกยำง 

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 (ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 

บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไทย ผลิตถงุมือยำงที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ 90.23 200,000,000 บำท 

บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย ไทย ผลิตสำยไฮดรอลิคแรงดนัสงู 37.507 380,000,000 บำท 

8.3 จัดจ ำหน่ำยสนิค้ำ 

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น

ทำงตรง ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 (ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  

ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 

Sri Trang International  สิงคโปร์ จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 

ยำงธรรมชำติและถงุมือยำง 

100.008 61,000,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

Sri Trang USA, Inc. สหรัฐอเมริกำ จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 

ยำงธรรมชำติและถงุมือยำง 

ในสหรัฐอเมริกำ 

100.00 3,000,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

Shi Dong Shanghai สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติ

และถงุมือยำงในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

100.009 5,000,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

Sri Trang Indochina  สำธำรณรัฐ

สงัคมนิยม

เวียดนำม 

จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงธรรมชำติ

จำกประเทศเวียดนำมไปยงัลกูค้ำ

ตำ่งๆ 

100.0010 1,000,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

Shidong Shanghai Medical 

Equipment Co.,Ltd 

สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

จดัจ ำหน่ำยถงุมือยำงในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

100.0011 1,650,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

                                                
7  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 37.50 และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือโดย Semperit Technische ร้อยละ 50.00  บจ. รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 5.00  บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ส์  

ร้อยละ 5.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไม้ยำงพำรำปักษ์ใต้ ร้อยละ 2.50 นำงสำวพูนสขุ เชิดเกียรติก ำจำย (2 หุ้น) นำงพร้อมสขุ สินเจริญกุล (2 หุ้น) นำยสมหวงั  
สนิเจริญกลุ (2 หุ้น) นำยไวยวฒุ ิสนิเจริญกลุ (2 หุ้น) นำยไชยยศ สนิเจริญกลุ (2 หุ้น) นำยอนนัต์ พฤกษำนศุกัดิ ์(2 หุ้น) และนำงจิตรำภรณ์ พำณิชย์กลุ (2 หุ้น) 

8  ถือหุ้นโดย บจ. สตำร์เทก็ซ์ รับเบอร์ 
9  ถือหุ้นโดยบริษัท และมีระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกำร 30 ปี นบัแตว่นัท่ี 2 สงิหำคม 2553 
10  ถือหุ้นโดย Sri Trang International ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี บจ. สตำร์เทก็ซ ์รับเบอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
11  ถือหุ้นโดย บจ. สตำร์เทก็ซ์ รับเบอร์ 
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8.4 ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 (ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2560 
บจ. อนัวำร์พำรำวดู 
 

ไทย แปรรูปไม้ และผลติไม้ยำงพำรำท ำ
เฟอร์นิเจอร์ 

99.9412 10,000,000 บำท 

บจ. สตำร์เท็กซ์ รับเบอร์ ไทย ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และด ำเนินกิจกำร
สวนยำงพำรำและ 

สวนปำล์ม 

99.9913 2,114,890,500 บำท 

บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง ไทย วิศวกรรมบริกำร ออกแบบ ผลิต ติดตัง้ 
บ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัร 

81.9914 50,000,000 บำท 

บจ. สตำร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส  
ทรำนสปอร์ต 

ไทย ให้บริกำรขนสง่ทำงบกภำยในประเทศ 76.6615 15,000,000 บำท 

บจ. พฒันำเกษตรลว่งหน้ำ ไทย นำยหน้ำซือ้ขำยสญัญำสินค้ำเกษตร
ลว่งหน้ำ 

40.0016 25,000,000 บำท 

บจ. ศรีตรังแพลนเทชัน่ ไทย ท ำสวนยำงพำรำ 99.99 6,137,500,000 บำท 
Shi Dong Investments สิงคโปร์ ลงทนุใน PT Star Rubber 100.0017 48,000,000  

ดอลลำร์สหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 99.94 และส่วนท่ีเหลือถือโดย นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล (1 หุ้น) นำงพร้อมสุข สินเจริญกุล (1 หุ้น)  นำย อร่ำม ศิริสวุฒัน์ (1 หุ้น)  

นำงอรนชุ ศริิสวุฒัน์ (1 หุ้น) บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และ นำยอดุม พฤกษำนศุกัดิ ์(1 หุ้น) 
13  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 99.99  และสว่นท่ีเหลือถือโดย นำยสมพร พรรณรำย (1 หุ้น) และนำงพร้อมสขุ สนิเจริญกลุ (1 หุ้น)  
14  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 81.99  และสว่นท่ีเหลือถือโดย บจ. รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 16.00  บจ. สะเดำ พี.เอส. รับเบอร์ ร้อยละ 2.00 นำยพนัเลศิ หวงัศภุดลิก 

(3 หุ้น) และนำยอร่ำม ศริิสวุฒัน์ (1 หุ้น)   
15  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 76.66 และสว่นท่ีเหลือถือโดย  บจ. รับเบอร์แลนด์ ร้อยละ 13.33 บจ. หน ่ำฮัว่ ร้อยละ 3.33 บจ. สะเดำ พี.เอส. รับเบอร์ ร้อยละ 3.33 

บจ. สตำร์เทก็ซ์ รับเบอร์ ร้อยละ 3.33 บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และนำยบณุยชน สนิเจริญกลุ (1 หุ้น)  
16  ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 40.00  และหุ้นส่วนท่ีเหลือถือโดย บมจ. ลีพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ซึง่ไม่เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง)  ร้อยละ 44.50  นำยปรีชำ  

ลีละศธิร ร้อยละ 8.75 บจ. วอลล์สตรีท ทำวเวอร์ (ซึง่ไม่เป็นบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง) ร้อยละ 6.25 นำยนิพนธ์ ลีละศธิร ร้อยละ 0.5 
17  ถือหุ้นโดย Sri Trang International ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบจ. สตำร์เทก็ซ์ รับเบอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
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ข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  
งบการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

งบแสดงฐานะการเงิน                                                                                                                                                                                                                             หน่วย:ล้านบาท 
ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
 

รายการ ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน          สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,132 2,197 1,675 2,136  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 351 302 342 334 

ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 90 337 165 93  ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 34 265 20 52 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 4,688 3,854 8,093 7,512  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 2,298 2,360 3,526 4,482 
ลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 392 702 634 457  ลกูหนีน้ายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 86 88 23 6 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10,030 13,960 20,931 18,789  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 4,743 6,335 10,861 7,407 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย 
ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี - - - -  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย 

ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี - 362 535 1,460 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 352 481 314 641  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 77 86 113 247 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,684 21,531 31,812 29,628  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,589 9,798 15,420 13,988 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย - - - -  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย 993 1,263 1,539 1,014 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกนั 35 34 12 13  เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกนั 14 14 - - 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - -  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 9,685 10,701 11,247 17,993 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  1,158 1,358 1,490 443  เงินลงทนุในบริษัทร่วม  649 649 619 158 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 2,878 3,379 3,699 328  เงินลงทนุในการร่วมค้า 83 83 198 135 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - - - 50  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - - - 49 

เงินลงทนุระยะยาว 64 51 59 -  เงินลงทนุระยะยาว 62 50 58 - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  14,355 15,185 15,766 20,108  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - - สทุธิ  5,845 6,225 6,805 6,939 

สวนยางพาราและสวนปาล์ม - สทุธิ 901 1,221 1,573 1,711  สวนยางพาราและสวนปาล์ม - สทุธิ 4 3 2 2 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 32 330 481 478  สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 12 315 470 465 

ค่าความนิยม - - - 2,886  ค่าความนิยม - - - - 
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ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 170 155 152 145  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 28 28 28 28 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 333 396 366 357  ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 250 312 344 344 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 146 203 492 681  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ - - 139 237 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 34 36 57 305  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 13 14 18 25 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,106 22,348 24,147 27,505  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,638 19,657 21,467 27,389 
รวมสินทรัพย์ 37,790 43,879 55,959 57,133  รวมสินทรัพย์ 25,227 29,455 36,887 41,377 

หนีสิ้นหมุนเวียน          หนีสิ้นหมุนเวียน     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,580 2,687 3,168 2,292  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,487 1,408 1,740 1,706 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 9,408 13,446 23,434 28,514  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,261 7,734 14,338 18,781 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 140 451 5,398 614  สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 50 200 4,276 612 

หุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 850 - 600  หุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 850 - 600 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

30 25 8 4 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 
4 4 3 4 

ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 213 272 655 296  ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 156 196 461 196 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 49 64 114 43  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 44 40 60 73  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 21 20 28 14 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 12,464 17,835 32,837 32,436  รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,979 10,412 20,846 21,913 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,914 3,742 1 4,021  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,910 3,740 - 4,021 

หุ้นกู้  1,450 600 2,865 2,265  หุ้นกู้  1,450 600 2,865 2,265 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 33 11 5 13  หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4 4 4 9 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ  173 152 119 400  หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ  37 33 - - 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานเมื่อ
เกษียณอาย ุ 115 162 185 276  ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานเมื่อ

เกษียณอาย ุ 53 74 84 88 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 50 43 35 35  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน - - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,735 4,710 3,210 7,010  รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,454 4,451 2,953 6,383 

รวมหนีสิ้น 17,199 22,545 36,047 39,446  รวมหนีสิ้น 10,433 14,863 23,799 28,296 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ           
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,280 1,280 1,280 1,280  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,280 1,280 1,280 1,280 
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ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
สว่นเกินมลูค่าหุ้น 8,551 8,551 8,551 8,551  สว่นเกินมลูค่าหุ้น 8,551 8,551 8,551 8,551 

สว่นต ่าจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมจาก
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 

-173 -173 -173 -173 
 สว่นต ่าจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมจาก

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 
- - - - 

สว่นเกินทนุจากการประเมินราคาสนิทรัพย์สทุธิ
จากค่าเสื่อมราคาสะสม 

1,471 1,428 1,297 1,274 
 สว่นเกินทนุจากการประเมินราคาสนิทรัพย์สทุธิ

จากค่าเสื่อมราคาสะสม 
691 654 553 539 

ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
เผ่ือขาย 

19 7 13 14 
 ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

เผ่ือขาย 
18 6 12 13 

ผลต่างสะสมจากการแปลงค่า -446 -269 -284 -485  ผลต่างสะสมจากการแปลงค่า - - - - 
ก าไรสะสม 

- จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 
128 128 128 128 

 ก าไรสะสม 

- จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 
128 128 128 128 

- ยงัไมไ่ด้จดัสรร  9,662 10,288 9,036 6,475  - ยงัไมไ่ด้จดัสรร  4,126 3,973 2,564 2,570 

รวมสว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 20,492 21,240 19,848 17,062  รวมสว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 14,794 14,592 13,088 13,081 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 100 94 64 625  สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ - - - - 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 20,592 21,334 19,912 17,687  รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 14,795 14,592 13,088 13,081 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 37,791 43,879 55,959 57,133  รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 25,228 29,455 36,887 41,377 

           

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                                                                                                                                                         หน่วย:ล้านบาท                                                                                                                                                                                                              
ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 75,530 61,292 77,266 51,394  รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 37,058 29,015 38,335 29,041 

ต้นทนุขายและการให้บริการ -72,182 -57,771 -71,852 -50,306  ต้นทนุขายและการให้บริการ -34,907 -27,176 -35,677 -28,973 

ก าไรขัน้ต้น 3,348 3,521 5,414 1,088  ก าไรขัน้ต้น 2,151 1,839 2,658 68 
รายได้อ่ืน 134 186 197 243  รายได้อ่ืน 1,115 462 463 2,332 
ค่าใช้จ่ายในการขาย -2,133 -2,125 -3,174 -1,942  ค่าใช้จ่ายในการขาย -1,758 -1,779 -2,380 -1,339 
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ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -1,688 -1,588 -2,262 -1,461  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -858 -816 -916 -441 
ก าไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน  - สทุธิ 371 214 6 292  ก าไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน  - สทุธิ 235 91 77 210 

ก าไรจากการตีราคายติุธรรมจากการเปลี่ยนหมวด
เงินลงทนุ 

- - - 224 
 ก าไรจากการตีราคายติุธรรมจากการเปลี่ยนหมวด

เงินลงทนุ 
- -                    -    

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม   และเงิน
ลงทนุทัว่ไป 

- - - 133 
 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงิน

ลงทนุทัว่ไป 
- - - 218 

ก าไร (ขาดทนุ)อ่ืน  - สทุธิ 1,122 1,095 -985 -266  ก าไร (ขาดทนุ)อ่ืน  - สทุธิ 870 822 -734 -330 

ก าไร (ขาดทุน)จากการด าเนินงาน  1,154 1,303 -804 -1,689  ก าไร (ขาดทุน)จากการด าเนินงาน  1,754 619 -832 718 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

535 649 403 668 
 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า 
- - -                  -    

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินสุทธิ
และภาษีเงินได้ 

1,690 1,952 -401 -1,689 
 ก าไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินสุทธิ

และภาษีเงินได้ 
1,754 619 -832 718 

รายได้ทางการเงิน 50 48 35 15  รายได้ทางการเงิน 75 78 75 52 

ต้นทนุทางการเงิน -663 -857 -707 -589  ต้นทนุทางการเงิน -368 -361 -417 -363 

ต้นทนุทางการเงิน - สทุธิ -614 -809 -672 -574  ต้นทนุทางการเงิน - สทุธิ -293 -283 -342 -311 

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  1,076 1,143 -1,073 -2,263  ก าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  1,462 337 -1,174 407 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  -40 -32 283 165  รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  -20 1 262 98 

ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับงวด  1,036 1,112 -790 -2,097  ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับงวด  1,442 338 -912 505 

สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,038 1,118 -758 -2,072  สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,442 338 -912 505 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ -2 -6 -32 -25  สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ - - -                  -    
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งบกระแสเงนิสด                                                                                                                                                                                                                                    หน่วย:ล้านบาท 
ข้อมลูทางการเงินรวม  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31  
ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 

ส าหรับงวดหก
เดือนสิน้สุด 
วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 9,270 -2,074 -10,215 704  เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 4,232 -1,672 -5,684 414 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -2,371 -2,464 -2,343 -3,578  เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -1,219 -2,313 -2,115 -4,761 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน -6,659 4,604 12,035 3,336  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน -3,221 3,937 7,840 4,338 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สทุธิ 

239 66 -523 461 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)

สทุธิ 
-207 -49 40 -8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,893 2,132 2,197 1,675  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 559 352 302 342 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,132 2,197 1,675 2,136  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 352 302 342 334 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  
ข้อมลูทางการเงินรวม 

   
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559 
ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง            

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า               1.42                1.21                0.97                0.91  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า               0.55                0.34                0.30                0.33  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า               0.56               -0.14              -0.40               0.30  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า1 เท่า             13.07              15.81              13.96              14.08  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั             27.55              22.77              25.79              25.56  
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ2   เท่า               5.42                4.82                4.12                7.68  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั             66.36              74.75              87.41              46.87  

อตัราสว่นหมนุเวียนของเจ้าหนี ้3 เท่า             34.03              37.22              45.01              72.28  

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั             10.58                9.67                8.00                4.98  

Cash Cycle วนั             83.33              87.84            105.20              67.45  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร             

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ               4.43                5.74                7.01                2.12  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ               1.53                2.13               -1.04              -3.29 

อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ               8.03               -1.59             12.71               -0.42 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ               1.37                1.82               -0.98              -4.03 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) 4 ร้อยละ               5.11                5.33               -3.68            -22.05 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน              

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม   (ROA) 5 ร้อยละ               2.53                2.74                1.52               -7.33 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร6 ร้อยละ             13.63              13.73                2.59             -21.17 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ถาวร7  เท่า               5.38                3.87                4.58                5.25  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม 8 เท่า               1.84                1.51                1.55                1.82  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน             

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น   เท่า               0.73                0.95                1.73                2.11  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น   เท่า               0.84                1.06                1.81                2.23  
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า               0.58                0.79                1.51                2.03  

อตัราสว่นเงินกู้ ระยะยาวสทุธิตอ่ EBITDA เท่า               0.88                0.72                1.51               -2.33 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เท่า             15.03               -1.38            -13.84              -2.87 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า               1.66               -0.64              -2.55               1.18  

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ             49.34              45.79             -67.55          -     
หมายเหต:ุ 
1 ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและบริการหารด้วยลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ 
2 ค านวณโดยน าต้นทนุขายและการให้บริการหารด้วยสนิค้าคงเหลอืเฉลีย่ 
3 ค านวณโดยน าต้นทนุขายและการให้บริการหารด้วยเจ้าหนีก้ารค้าเฉลีย่ 
4 ค านวณโดยน าก าไรส าหรับปี สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสว่นของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ 
5 ค านวณโดยน าก าไรส าหรับปี สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 
6 ค านวณโดยน าผลรวมของก าไรสทุธิปี สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่และค่าเสือ่มราคาหารด้วยสนิทรัพย์ถาวรเฉลีย่ 
7 ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและบริการหารด้วยสนิทรัพย์ถาวรเฉลีย่ 
8 ค านวณโดยน ารายได้รวมหารด้วยสนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 
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ค ำนิยำม 
 

นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่ในเอกสารฉบบันี ้ให้ค าดงัตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้

เซมเพอร์ริท หรือ Semperit Technische หมายถึง Semperit Technische Produkte Gesellscha  m.b.H.  

  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ Semperit AG Holding 

บจ. เซมเพอร์เฟลก็ซ์ เอเซีย หรือ SAC หมายถึง บริษัท เซมเพอร์เฟลก็ซ์ เอเซีย จ ากดั 

บจ. ไทยเทค หมายถึง บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอน็จิเนียร่ิง หมายถึง บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า หมายถึง บริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จ ากดั 

บจ. รับเบอร์แลนด์ หมายถึง บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั 

บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ส์ หมายถึง บริษัท ศรีตรัง โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

บจ. ศรีตรังแพลนเทชั่น หมายถึง บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จ ากดั 

บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT  หมายถึง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บจ. สตาร์เทก็ซ์ รับเบอร์ หมายถึง บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จ ากดั 

บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต หมายถึง บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากดั 

บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ หมายถึง บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จ ากดั 

บจ. หน ่าฮั่ว หมายถึง บริษัท หน ่าฮัว่รับเบอร์ จ ากดั 

บจ. อันวาร์พาราวูด หมายถึง บริษัท อนัวาร์พาราวดู จ ากดั 

บริษัท หรือ STA หมายถึง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

PT Sri Trang Lingga หมายถึง PT Sri Trang Lingga Indonesia 

Shi Dong Investments หมายถึง Shi Dong Investments Pte. Ltd. 

Shi Dong Shanghai หมายถึง Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 

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

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

Sri Trang International หมายถึง Sri Trang International Pte. Ltd. 
 


