สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาและการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) ของ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
1.

สารสนเทศที่เปิ ดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศฯ เรื่องได้ มาหรือจาหน่ ายไป

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“STA” หรื อ “บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการดังต่อไปนี ้
1.1

รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

เห็นชอบการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จากัด (“SSC”) (ปั จจุบนั เป็ นกิจการร่ วมค้ าของบริ ษัทฯ)
จานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) จาก Semperit Technische
Produkte Gesellschaft m.b.H. (“Semperit”) ซึง่ Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 1”)
1.2

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
เห็นชอบการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

(1)
เห็นชอบการจาหน่ายเงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”) จานวนร้ อยละ 50.0 ของทุน
ทังหมดของ
้
SSH ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 2”)
(2)
เห็นชอบการจาหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
(“SRP”) จานวนร้ อยละ 10.0 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) ซึ่ง Semperit
มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 3”)
(3)
เห็นชอบการจาหน่ายหุ้นของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA
จานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังถือหุ้นโดย
ทางอ้ อมผ่าน SSC จานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) โดยบริ ษัทฯ และ
SSC จะจาหน่ายหุ้นทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ และ SSC ถือใน SUSA ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) ซึ่ง
Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 4”)
(4)
เห็นชอบการจาหน่ายหุ้นของ Sempermed Singapore Pte Ltd. (“SESI”) จานวน 4,000,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SESI) ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) ซึ่ง
Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 5”)

(5)
เห็นชอบการจาหน่ายหุ้นทังหมดของ
้
Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”) ที่
SSC ถืออยู่จานวนร้ อยละ 100.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSF ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit
กาหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 6”)
(6)
เห็นชอบการจาหน่ายหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด (“SAC”) ที่บริ ษัทฯ และ
บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จากัด (“รั บเบอร์ แลนด์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถืออยู่ในจานวนรวมกันเท่ากับ
1,615,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง
Semperit กาหนด) ซึง่ Semperit มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
รายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (“รายการที่ 7”)

โครงสร้ างการถือหุ้นปั จจุบันของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ นี ้
บริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ 50.0% Semperit 50.0% บริ ษัทฯ 42.5% Semperit 50.0%

บริ ษัทฯ 40.23% Semperit 50.0% บริ ษัทฯ 50.0% Semperit 50.0% บริ ษัทฯ10.0% Semperit 90.0%
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SESI

Semperit

SSC1

SAC

SSH

SRP

บริ ษัทฯ 25.0% Semperit 25.0%
SESI 82.9%

FTE3

SESI 100.0%

SBC

SSC 50.0%

SUSA

SSC100.0%

SSF

หมายเหตุ
1

โครงสร้ างการถื อหุ้นของ SSC ประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ร้ อยละ 31.50 รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 8.73 Semperit ร้ อยละ 50.00 บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
ร้ อยละ 6.00 นางสาวพูนสุข เชิดเกี ยรติกาจาย ร้ อยละ 3.73 นายกิติชยั สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01 นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01 นายไวยวุฒิ สิน
เจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01 และนายสมหวัง สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01
2

โครงสร้ างการถือหุ้นของ SAC ประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ร้ อยละ 37.50 รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 5.00 Semperit ร้ อยละ 50.00 บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
ร้ อยละ 5.00 ห้ า งหุ้น ส่ว นจ ากัด ไม้ ย างพาราปั ก ษ์ ใ ต้ ร้ อยละ 2.50 นายไชยยศ สิน เจริ ญ กุ ล ร้ อยละ 0.00 นายประสิท ธิ์ พาณิ ช ย์ กุ ล ร้ อยละ 0.00
นางพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.00 นางสาวพูนสุข เชิดเกี ยรติกาจาย ร้ อยละ 0.00 นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.00 นายสมหวัง สินเจริ ญกุล
ร้ อยละ 0.00 และนายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์ ร้ อยละ 0.00
3

โครงสร้ างการถือหุ้นของ FTE ประกอบด้ วย SESI ร้ อยละ 82.9 นายเดียมาร์ ทรัม ร้ อยละ 11.40 และนายวาลูแวน เอ เปรามูทู ร้ อยละ 5.70

2

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ ทันทีภายหลังรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ นี ้
บริ ษัทฯ

Semperit
100.0%

100.0%

SESI

SUSA
90.23%

Semperit 50.0%

บริ ษัทฯ 42.5%

SSC1

100.0%

SSH

SRP

SSF

100.0%

82.9%

SAC2

100.0%

100.0%

FTE

SBC

หมายเหตุ
1

โครงสร้ างการถื อหุ้นของ SSC ทันทีภายหลังรายการได้ มาและจาหน่ายไปจะประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ร้ อยละ 81.50 รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 8.73 บริ ษัท
ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด ร้ อยละ 6.00 นางสาวพูนสุข เชิดเกี ยรติกาจาย ร้ อยละ 3.73 นายกิติชยั สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01 นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล ร้ อยละ
0.01 นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01 และนายสมหวัง สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.01
2

โครงสร้ างการถื อหุ้นของ SAC ทันทีภายหลังรายการได้ มาและจาหน่ายไปจะยังคงประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ร้ อยละ 37.50 รั บเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 5.00
Semperit ร้ อยละ 50.00 บริ ษัท ศรี ตรั ง โฮลดิ ้งส์ จ ากัด ร้ อยละ 5.00 ห้ า งหุ้นส่วนจากัด ไม้ ยางพาราปั กษ์ ใต้ ร้ อยละ 2.50 นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
ร้ อยละ 0.00 นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ร้ อยละ 0.00 นางพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.00 นางสาวพูนสุข เชิดเกี ยรติกาจาย ร้ อยละ 0.00 นายไวยวุฒิ
สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.00 นายสมหวัง สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 0.00 และนายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์ ร้ อยละ 0.00

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และภายหลัง Semperit ใช้
สิทธิ Call Option
บริ ษัทฯ

Semperit
100.0%

100.0%

SESI

SUSA
90.23%

SSC

100.0%

SAC

SSH

82.9%

FTE
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100.0%

SBC

100.0%

100.0%

SRP

100.0%

SSF

1.3

การปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องได้ มาหรือจาหน่ ายไป

เนื่องจากรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทัง้ หมดข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มา
และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พ ย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดดังนี1้
1.3.1

รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

รายการที่ 1 ซึ่งได้ แก่การได้ มาซึ่ง หุ้นของ SSC จานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) ในมูลค่า 180,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
2
6,573.7 ล้ านบาท) เมื่อรวมกับการที่ SSC จะชาระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อ
พิพาทที่มีตอ่ SSC อีกจานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ทา
ให้ มูลค่ารวมของการได้ มาซึ่งสินทรัพย์เป็ น 195,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
7,121.2 ล้ านบาท)
รายการที่ 1 มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 69.2 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิซึ่ง
คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ใน
การบริ หาร (management accounts) ของ SSC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่า
รายงานทางการเงินทีใ่ ช้ ในการบริ หารของ SSC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถื อ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ SSC โดยรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการ
ประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทา
รายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดให้ มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทา
รายการดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการทาความเห็นต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ
เพือ่ ให้ ความเห็นในรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว
1.3.2

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายการที่ 2 คือการจาหน่ายเงินลงทุนใน SSH จานวนร้ อยละ 50.0 ของทุนทังหมดของ
้
SSH ในมูลค่า
8.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.0 ล้ านบาท) มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อย
ละ 3.8 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิซงึ่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงิน ที่ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SSH สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
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การคานวณมูลค่ารายการตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติหลังหักภาษีได้ คานวณจากกาไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (ผลรวมของกาไรสุทธิสาหรับงวด 9
เดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 4 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558) สาหรับบริ ษัทฯ และทุกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในรายการได้ มา
และจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์นี ้
บริ ษัทฯ และ Semperit ได้ ตกลงชาระค่าตอบแทนกันเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยใน
อัตราเท่ากับ 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นอัตราที่ใช้ อ้างอิงในการคานวณภาษีต่างๆตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้
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กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่า รายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SSH สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตาม
บัญชีของ SSH
รายการที่ 3 คือการจาหน่ายเงินลงทุนใน SRP จานวนร้ อยละ 10.0 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ในมูลค่า
4.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้ านบาท) มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อย
ละ 3.4 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SRP สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่า รายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SRP สิ ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่ เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตาม
บัญชีของ SRP
รายการที่ 4 คือการจาหน่ายหุ้นของ SUSA โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA จานวน 1,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 6.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่า
เงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้ านบาท) และจาหน่ายหุ้นที่ถือโดยทางอ้ อมผ่าน SSC จานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ
50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 474.5 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นใน SSC รวมกันร้ อยละ 40.23 ซึ่งการจาหน่ายหุ้นของ
SUSA ทังในส่
้ วนที่บริ ษัทฯ ถือตรงและถือโดยอ้ อมผ่าน SSC มีขนาดของรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 7.0 ตาม
วิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 30 กันยายน
2559 และรายงานทางการเงิน ที่ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SUSA สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SUSA สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ
SUSA
รายการที่ 5 คือการจาหน่ายหุ้นของ SESI จานวน 4,000,000 หุ้น (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SESI) ในมูลค่า 1.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ าน
บาท) มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.2 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิซึ่งคานวณ
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร
(management accounts) ของ SESI สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SESI สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี
สากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ SESI
รายการที่ 6 คือการจาหน่ายเงินลงทุนใน SSF ที่ถือโดยทางอ้ อมผ่าน SSC จานวนร้ อยละ 100.0 ของ
ทุนทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท) มี
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.5 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุท ธิ ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมฉบับ
สอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (management
accounts) ของ SSF สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ใน
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การบริ หารของ SSF สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มี
ความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ SSF
รายการที่ 7 คือการจาหน่ายหุ้นของ SAC ที่บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถืออยู่ใน SAC จานวนทังสิ
้ ้น
1,615,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ตามสัญญา Call Option โดยบริ ษัทฯ
และรับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้ น Semperit) ได้ เข้ าทาสัญญา Call Option กับ
Semperit โดยตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด) ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ และ
รับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้ น Semperit) ทังหมดใน
้
SAC โดย Semperit
สามารถใช้ สิทธิ (Call Option) เพื่อซื ้อหุ้น SAC จานวนรวมกันทังสิ
้ ้น 1,900,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (เรี ยกว่า
“Option Period”) ในราคารวมทังสิ
้ ้น 60,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินไทยบาทประมาณ 2,190.0
ล้ านบาท) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นอยู่ใน SAC รวมกันจานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 42.5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ดังนัน้ ค่าตอบแทนจากการจาหน่ายหุ้น SAC ซึ่งบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์จะได้ รับหาก Semperit ใช้ สิทธิตามสัญญา Call Option และการซื ้อขายหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option เสร็ จ
สมบูรณ์ คิดเป็ นเงินรวมกัน 51,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้ านบาท)
รายการที่ 7 นี ้มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 31.7 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิซึ่งคานวณจากงบ
การเงิ นรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงิ นที่ใช้ ในการบริ หาร
(management accounts) ของ SAC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SAC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี
สากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ SAC
(รายการที่ 2 – 7 ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ”)
ซึง่ เมื่อนาขนาดรายการที่ 2 - 7 ซึง่ เป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงหมดดั
ั้
งกล่าวมาคานวณรวมกัน
จะทาให้ รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงหมดมี
ั้
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 46.5 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์
กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการ
เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร (management accounts) ของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสิน้ สุด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ซึ่ ง
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่ าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ต้องได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจการเข้ าทารายการ
จาหน่ายไปซึ่ง สินทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทฯ ดังกล่า ว บริ ษั ท ฯ จึ ง มีค วามประสงค์ ที่จ ะเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว (รวมถึงแต่งตัง้ บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด เป็ น ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระในการทาความเห็นต่อรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว) ไปพร้ อมกับการขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการที่ 1 (การได้ มาซึง่ หุ้นของ SSC)
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1.4

การเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสิ นทรั พย์ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของ
บริษัทฯ

บริ ษัทฯ ขอเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ตามบัญชี (1) ของประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป ดังนี ้
1.4.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบด้ วยกับการเข้ า
ทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยทังสองรายการจะเกิ
้
ดขึ ้นเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในวันที่ 18 มกราคม 2560)
(Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องสาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง หรื อมีการสละสิทธิ เงื่อนไขบังคับก่อนใด ๆ
ดังกล่าว
วันทาการซื ้อขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 เสร็ จสิ ้น ใน
เบื ้องต้ น คาดว่าจะเกิดขึ ้นวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่จะต้ องไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (ต่อไปนี ้ขอเรี ยกว่า “วันซือ้ ขาย
กิจการ”)3
1.4.2 คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 1
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SSC
ผู้ซื ้อหุ้นของ SSC
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

: Semperit
: บริ ษัทฯ
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 2
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SSH
ผู้ซื ้อหุ้นของ SSH
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

: บริ ษัทฯ
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

รายการที่ 3
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SRP
ผู้ซื ้อหุ้นของ SRP
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

3

: บริ ษัทฯ
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

การซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่าวันที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกาหนด แต่อย่างช้ าต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายการที่ 4
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SUSA
ผู้ซื ้อหุ้นของ SUSA
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

: บริ ษัทฯ และ SSC
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

รายการที่ 5
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SESI
ผู้ซื ้อหุ้นของ SESI
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

: บริ ษัทฯ
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

รายการที่ 6
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SSF
ผู้ซื ้อหุ้นของ SSF
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

: SSC
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ

รายการที่ 7
ผู้จาหน่ายหุ้นของ SAC ตามสัญญา Call Option : บริ ษัทฯ
ผู้ซื ้อหุ้นของ SAC ตามสัญญา Call Option
: Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ
: Semperit ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ
1.4.3 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
1.4.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 1
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริ ษัทฯ กับ Semperit บริ ษัทฯ ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SSC (ซึ่งปั จจุบนั เป็ นกิจการ
ร่วมค้ าของบริ ษัทฯ) จานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) จาก Semperit
และ Semperit ตกลงจะขายหุ้นของ Semperit ใน SSC ให้ แก่บริ ษัทฯ ในราคา 180,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.7 ล้ านบาท) พร้ อมทังให้
้ SSC ชาระเงินค่าตอบแทนจานวน 15,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ
ระหว่าง SSC และ Semperit ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella
Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น SSC
นอกจากนี ้ สัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SSC และสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นของ SSC ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)
คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกัน ให้ SSC จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ หมดของ SSC (ซึ่ง รวมถึ ง
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการเป็ นเงินบาทเทียบเท่า 118,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงิน
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บาทไทยประมาณ 4,314.3 ล้ านบาท) ซึง่ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อยละ 31.5 และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือ
หุ้นของ SSC ร้ อยละ 8.73 มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลรวมจานวน 47,551,860 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 1,735.6 ล้ านบาท) และ Semperit มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลจานวน 59,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 2,157.2 ล้ านบาท)
(2)

คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกาหนด “วันซื ้อขายกิจการ” โดยคาดว่าในเบื ้องต้ นจะเป็ นวันที่ 15 มีนาคม

2560
หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไม่ว่าด้ วยเหตุใดยกเว้ นกรณีที่
Supervisory Board ของ Semperit ไม่อนุมตั ิรายการดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีกเป็ นเงินบาทเทียบเท่า 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
36.5 ล้ านบาท) สาหรับทุก ๆ 7 วัน หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2560
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกาหนด “วันซื ้อขายกิจการ” กันใหม่ โดย “วันซื ้อขาย
กิจการ” ซึง่ กาหนดกันใหม่นนั ้ อย่างช้ าจะต้ องไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)
อย่างไรก็ดี สาหรับการซื ้อขายเงินลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศจีน (กล่าวคือ SRP, SSF และ SSH)
นัน้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายเข้ าใจตรงกันว่าการซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่าวันที่ 15 มีนาคม
2560 (หรื อแม้ แต่ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)) เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นกาหนด ดังนัน้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงตกลงกันว่า “วันซื ้อขาย
กิจการ” สาหรับการซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH นัน้ ไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (หรื อ
แม้ แต่ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) ซึง่ เป็ น “วันซื ้อขายกิจการ” SSC และบริ ษัทร่วมต่าง ๆ ในประเทศ
อื่น ๆ ยกเว้ นประเทศจีน แต่ทงนี
ั ้ ้ “วันซื ้อขายกิจการ” สาหรับการซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH นัน้ จะต้ อง
เกิดขึ ้นอย่างช้ าไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(3)
การซื ้อขายหุ้น SSC จะสาเร็ จเสร็ จสิ ้นลงก็ตอ่ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้น SSC สาเร็ จ
ลง เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ได้ แก่ (ก) Semperit ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกากับดูแล (supervisory board) ของ
Semperit ให้ ขายหุ้น SSC ทังหมดซึ
้
่ง Semperit ถืออยู่ให้ แก่บริ ษัทฯ และให้ ซื ้อหุ้นและเงิ นลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 7 จากบริ ษัทฯ (ในกรณีของ Semperit) และ (ข) บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้
ซื ้อหุ้น SSC ทังหมดจาก
้
Semperit และให้ จาหน่ายหุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 7 ให้ แก่
Semperit (ในกรณีของบริ ษัทฯ)
(4)
หากการซื ้อขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 ไม่
สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน “วันซื ้อขายกิจการ” เนื่องจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญา กรอบของ
ข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ หน้ าที่ต้องชาระค่าเสียหายจานวน 15,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
(5)
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้ อผูกพันอื่น ๆ ที่มีผลใช้
บังคับภายหลังจากที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ/หรื อผู้ถือหุ้นต่าง ๆ
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ของ SSC และ Semperit (เช่น สัญญาให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ ใช้ ชื่อ
และเครื่ องหมายการค้ าของ Semperit เป็ นต้ น) โดยให้ มีผลเป็ นการยกเลิกใน “วันซื ้อขายกิจการ”
(6)
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ ยตุ ิข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทังหมด
้
ไม่ว่าข้ อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ในชัน้
กระบวนพิจารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ หรื อกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ โดยคูส่ ญ
ั ญา
ทังสองฝ่
้
ายตกลงกันว่าข้ อพิพาททังหมดจะต้
้
องยุติลงในวันซื ้อขายกิจการ อย่างไรก็ดี การถอนข้ อพิพาททังหมดออกจาก
้
กระบวนพิจารณาต่าง ๆ จะต้ องดาเนินการตามขันตอนของกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง การยุติข้อพิพาทโดยเสร็ จเด็ดขาดจึงอาจมี
ผลภายหลังจาก “วันซื ้อขายกิจการ” ทังนี
้ ้ ข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นระหว่าง Semperit และบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั นันส่
้ วนใหญ่เป็ นข้ อ
พิพาทที่ Semperit เป็ นผู้ฟ้องร้ องหรื อริ เริ่ มกระบวนพิจารณา บริ ษัทฯ และ SSC มิได้ มีคดีฟ้องร้ อง Semperit โดยตรง
นอกจากนี ้ กรรมการของ SSC ซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริ ษัทฯ ได้ ยื่นฟ้อง SSC และกรรมการของ SSC ซึง่ ได้ รับการเสนอ
ชื่ อ โดย Semperit หลายคดี ต่อ ศาลไทย เนื่ อ งจากมี ค วามเห็ น ไม่ต รงกัน เกี่ ย วกับ ความชอบด้ ว ยกฎหมายของมติ
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ SSC อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดีต่าง ๆ ดังกล่าว บริ ษัทฯ มิได้ เป็ นคู่ความด้ วย
บริ ษัทฯ จึงไม่ได้ นามาระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนี ้
(7)
SSC มีบริ ษัทย่อยซึ่ง SSC ถื อหุ้นร้ อยละ 100 กล่าวคือ Shanghai Sempermed Glove Sales
Co., Ltd. (“SSF”) โดย SSF จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศจีน ปั จจุบันดาเนินการเป็ นตัวแทนในการนาเข้ าและส่งออกถุงมือ
พลาสติกและถุงมือยาง นอกจากนี ้ SSC ยังได้ ถือหุ้นใน SUSA ร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA
โดย SSC ตกลงจาหน่ายหุ้นและเงินลงทุนทังหมดใน
้
SSF และ SUSA ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด)
ใน “วันซื ้อขายกิจการ” ในราคา 3,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท)
และราคา 13.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้ านบาท) ตามลาดับ
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ โครงสร้ างการถือหุ้นใน SSC จะเป็ นดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จากัด
บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกาจาย
นายกิติชยั สินเจริ ญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายสมหวัง สินเจริ ญกุล

ร้ อยละ
81.50
8.73
6.00
3.73
0.01
0.01
0.01
0.01

จานวนหุ้น
16,300
1,746
1,200
746
2
2
2
2

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 2
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลง
จะขายเงินลงทุนใน SSH จานวนร้ อยละ 50.0 ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะ
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ซื ้อเงินลงทุนใน SSH ดังกล่าวจากบริ ษัทฯ ในราคา 8,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
292.0 ล้ านบาท)
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SSH อีกต่อไป
รายการที่ 3
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลง
จะขายเงินลงทุนใน SRP จานวนร้ อยละ 10.0 ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะ
ซื ้อเงินลงทุนใน SRP จากบริ ษัทฯ ในราคา 4,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0
ล้ านบาท)
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SRP อีกต่อไป
รายการที่ 4
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลง
จะขายหุ้นของ SUSA ที่บริ ษัทฯ ถือโดยทางตรงจานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของ SUSA) ในมูลค่า 6,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้ านบาท) และตกลง
จะดาเนินการร่วมกันกับ Semperit เพื่อให้ SSC ขายหุ้นของ SUSA ที่ SSC ถืออยูจ่ านวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 474.5 ล้ านบาท) รวมเป็ นจานวน 3,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 75.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA)
ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SUSA จากบริ ษัทฯ และ SSC
ดังกล่าว
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และ SSC จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป
รายการที่ 5
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลง
จะขายหุ้น ของ SESI จ านวน 4,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของ SESI ให้ แ ก่
Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SESI จากบริ ษัทฯ ในราคา 1,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ านบาท)
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SESI อีกต่อไป รวมถึง Formtech Engineering
(M) SDN. BHD. และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย SESI อีกทอดหนึง่
รายการที่ 6
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงที่
จะดาเนินการร่วมกับ Semperit เพื่อให้ SSC ขายเงินลงทุนใน SSF จานวนร้ อยละ 100.0 ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง
Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อเงินลงทุนใน SSF จาก SSC ในราคา 3,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท)
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ SSC จะไม่มีเงินลงทุนใน SSF อีกต่อไป
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ทังนี
้ ้ สัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องมีสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกาหนดให้ วนั ทาการซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุนตามที่ระบุในรายการที่ 2 ถึง
รายการที่ 6 เสร็ จสิ ้นเป็ นวันเดียวกันกับ “วันซื ้อขายกิจการ”
อย่างไรก็ดี การซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่าวันที่ 12 เมษายน 2560
เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่อย่างช้ า
ต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(2)
การซื ้อขายหุ้นรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 6 จะสาเร็ จเสร็ จสิ ้นก็ต่อเมื่อ เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่
ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้ องสาเร็ จลง
(3)
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ SSH, SRP, SUSA และ SESI
ที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้ อผูกพันอื่น ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึง
สัญญาต่าง ๆ ระหว่าง SSH, SRP, SUSA หรื อ SESI (รวมถึงบริ ษัทย่อยของ SESI) ฝ่ ายหนึ่ง และ Semperit หรื อบริ ษัทฯ
หรื อกลุม่ บริ ษัทใด ๆ ของบริ ษัทฯ และ SSC อีกฝ่ ายหนึ่ง (เช่น สัญญาให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ ใช้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้ าของ Semperit เป็ นต้ น)
รายการที่ 7
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัท ฯ และ
รับเบอร์ แลนด์ ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กาหนด) ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ และ
รับเบอร์ แลนด์ ที่ถืออยูใ่ น SAC ทังหมดจ
้
านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) ในมูลค่ารวมกันเท่ากับ 51,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้ านบาท)
ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”)
หาก Semperit ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามข้ อกาหนดของสัญญา Call Option บริ ษัทฯ ก็จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SAC อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ สัญญา Call Option ระหว่างบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ Semperit และสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ
(Umbrella Agreement) มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้น SAC ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)
ภายใต้ ข้อกาหนดของสัญญา Call Option Semperit สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์ ที่ถืออยูใ่ น SAC ทังหมดจ
้
านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC)
ได้ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เป็ นระยะเวลา 2 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ
รับเบอร์ แลนด์ไม่มีสทิ ธิบงั คับให้ Semperit ต้ องใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นของ SAC ตามสัญญา Call Option
(2)
คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกัน ให้ SAC จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ หมดของ SAC (ซึ่ง รวมถึ ง
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย) ใน “วันซือ้ ขายกิ จการ” จานวน 30,000,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงิ นบาทไทย
ประมาณ 1,095.0 ล้ านบาท)
บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นอยู่ใน SAC รวมกันจานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ
42.5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) จึงมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลจานวน 12,750,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
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เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.4 ล้ านบาท) และ Semperit มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลจานวน 15,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท)
(3)
ในระหว่าง Option Period บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC
ยกเว้ น Semperit) ตกลงจะไม่จาหน่ายจ่ายโอน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันบนหุ้นของ SAC และการซื ้อขายหุ้นของ SAC
(4)
การซื ้อขายหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option จะตกอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ เช่น การ
ได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ (หากมี)
หาก Semperit ไม่ใช้ สิทธิ Call Option ในช่วง Option Period ที่กาหนดจะส่งผลให้ ความเป็ นกิจการร่ วมค้ า
ระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ และ Semperit ใน SAC ยังคงมีอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และ Semperit (รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นใน
SAC ส่วนที่เหลือ) ได้ ตกลงกันจะทาการแก้ ไขรายละเอียดบางประการในสัญญากิจการร่ วมค้ าและข้ อบังคับบริ ษัท SAC
ในวันซื ้อขายกิ จการซึ่งจะเกิ ดขึ ้นก่อนการใช้ สิทธิ Call Option ของ Semperit เพื่อเพิ่มความชัดเจนและป้องกันความ
ขัดแย้ งในการบริ หารงานและการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
1.4.3.2 ขนาดของรายการ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 1
รายการที่ 1 มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 69.2 (นับรวมเงินค่าตอบแทนจานวน 15,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาซึ่ง SSC ตกลงชาระให้ แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit ใน
วันซื ้อขายกิจการด้ วย) ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SSC สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SSC สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่า
ตามบัญชีของ SSC ทังนี
้ ้การคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ กาไรสุทธิสาหรับ 12 เดือนย้ อนหลัง (กาไรสุทธิ
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 4 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ดังมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการต่อไปนี ้
1.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

2.

เกณฑ์กาไรสุทธิ

วิธีการคานวณ
NTA ของ SSC ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ / NTA ของ
บริ ษัทฯ
(8,053.7 X 50.0%) / 20,446.0 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 19.7
กาไรสุทธิของ SSC ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ / กาไรสุทธิ
ของบริ ษัทฯ
(663.6 X 50.0%) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 69.2
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3.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญของ SSC /
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
195.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 7,121.2 ล้ านบาท) / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 15.3
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
เพื่อชาระเป็ นค่าหุ้นของ SSC

ดังนัน้ รายการที่ 1 มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 69.2 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดที่คานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมี
หน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ าย
ประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าวโดย
ไม่ชกั ช้ า รวมถึงแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทาความเห็นต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้
แต่งตังให้
้ บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นในรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 2-7
รายการที่ 2-7 มีขนาดของรายการสูงสุดรวมกันเท่ากับร้ อยละ 46.5 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึ่ง
คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ใน
การบริ หาร (management accounts) ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้
จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าว ทังนี
้ ้การคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ กาไรสุทธิ สาหรับ 12 เดือนย้ อนหลัง (กาไรสุทธิ สาหรับงวด 9
เดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมกับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาสที่ 4 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558) อนึ่ง บริ ษัทฯ
ไม่ได้ มีเงิ นให้ ก้ ูยืม ภาระคา้ ประกันหรื อภาระอื่ นๆที่บริ ษัทดังกล่าวยังมีคงค้ างต่อ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการแสดงต่อไปนี ้
รายการที่ 2
1.

4

วิธีการคานวณ4
NTA ของ SSH ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ / NTA
ของบริ ษัทฯ
(582.9X 50.0%) / 20,446.0 ล้ านบาท= ร้ อยละ 1.4

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

รายงานทางการเงิ นที่ ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SSH จัดทาขึน้ เป็ นสกุลเงินหยวน (CNY) ในการคานวณขนาดรายการ บริ ษัทฯ ใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1 CNY เท่ากับ 5.2181บาท ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหยวน)
ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
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2.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ4
กาไรสุทธิของ SSH ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ /
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
(36.3 X 50.0%) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 3.8
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SSH / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
8.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 292.0 ล้ านบาท) / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.6
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์

รายการที่ 3

5

1.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

2.

เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ5
NTA ของ SRP ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ / NTA
ของบริ ษัทฯ
(899.5 X 10.0%) / 20,446.0 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.4
กาไรสุทธิของ SRP ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ /
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
(163.5 X 10.0%) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 3.4
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SRP / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
4.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 146.0 ล้ านบาท) / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.3
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์

รายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (management accounts) ของ SRP จัดทาขึ ้นเป็ นสกุลเงินหยวน (CNY) ในการคานวณขนาดรายการ บริ ษัทฯ ใช้ อตั รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1 CNY เท่ากับ 5.2181บาท ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหยวน)
ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
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รายการที่ 4
1.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

2.

เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ6
NTA ของ SUSA / NTA ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ใน SUSA
(765.6 X (25%+(50% X 40.23%))) / 20,446.0 ล้ าน
บาท
= ร้ อยละ 1.7
กาไรสุทธิของ SUSA ตามสัดส่วนการลงทุนของ
บริ ษัทฯ / กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ ใน SUSA
(74.8 X (25%+(50% X 40.23%))) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 7.0
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SUSA ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ใน
SUSA/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
6.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 273.3 ล้ านบาท) ในส่วนที่บริ ษัทฯ ถือตรง
และ 13.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงิน
บาทไทยประมาณ 474.5 ล้ านบาท) ในส่วนที่ถือโดย
อ้ อมผ่าน SSC
(273.3 + (474.5 x 40.23%)) / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.5
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์

รายการที่ 5
1.

6

7

วิธีการคานวณ7
NTA ของ SESI ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ /
NTA ของบริ ษัทฯ
(63.8X 50.0%) / 20,446.0 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.2

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

บริ ษัทฯ และ Semperit ได้ ตกลงชาระค่าตอบแทนกันเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยใน
อัตราเท่ากับ 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นอัตราที่ใช้ อ้างอิงในการคานวณภาษีต่างๆ ตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้
บริ ษัทฯ และ Semperit ได้ ตกลงชาระค่าตอบแทนกันเป็ น เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยใน
อัตราเท่ากับ 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเพื่อใช้ เป็ นอัตราอ้ างอิง
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2.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ7
กาไรสุทธิของ SESI ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ /
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
(-69.7) X 50.0%) / 479.8 ล้ านบาท
= ติดลบร้ อยละ -7.3
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SESI/ สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
1.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 36.5 ล้ านบาท) / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.1
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์

รายการที่ 6
1.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

2.

เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ
NTA ของ SSF ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ /
NTA ของบริ ษัทฯ
(116.9 X 40.23% x 100.0%) / 20,446.0 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.2
กาไรสุทธิของ SSF ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ /
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
(5.8 x 40.23% x 100.0%) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.5
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SSF ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ ใน
SSF / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
3.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท) ในส่วนที่ถือโดย SSC
(116.8 x 40.23%)
/ 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 0.1
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่ องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์
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รายการที่ 7
1.

เกณฑ์ การคานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ (NTA)

2.

เกณฑ์กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4.

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

วิธีการคานวณ
NTA ของ SAC ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ /
NTA ของบริ ษัทฯ
(1,858.7 X 42.5%) / 20,446.0 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 3.9
กาไรสุทธิของ SAC ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ /
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
(358.4X 42.5%) / 479.8 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 31.7
มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ SAC / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
51.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 1,861.5 ล้ านบาท / 46,522.2 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 4.0
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออก
หลักทรัพย์

เมื่อนับรวมขนาดรายการที่ 2-7 ข้ างต้ น จะเข้ าข่ายรายการประเภทที่ 2 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อ
สูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่
ต้ องได้ รับอนุมัติการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการตกลงเข้ าทารายการดังกล่าว (รวมถึงแต่งตัง้ บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการทาความเห็นต่อรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว) ไปพร้ อมกับ
การขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการที่ 1 (การได้ มาซึง่ หุ้นของ SSC)
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1.4.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มาและจาหน่ ายไป
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของ SSC
SSC เป็ นกิจการร่ วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit จัดตังขึ
้ ้นที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 เพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ถงุ มือยางคุณภาพสูงที่ใช้ ในวงการแพทย์ทงชนิ
ั ้ ดที่มีแป้งและชนิดที่ไม่มีแป้ง และผลิตภัณฑ์ที่ ทาจากยาง
อื่น ๆ โดยบริ ษัทฯ (ซึ่งถือหุ้นเป็ นจานวนร้ อยละ 31.5) รับเบอร์ แลนด์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ซึ่งถือหุ้นเป็ นจานวน
ร้ อยละ 8.73) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็ นจานวนร้ อยละ 9.77) ฝ่ ายหนึ่ง และ Semperit อีกฝ่ ายหนึ่ง
ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 50:50
SSC มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทุนจดทะเบียน
SSC มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SSC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่

ผู้ถือหุ้น

1.

Semperit

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริ ษัทฯ
รับเบอร์ แลนด์
บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกาจาย
นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายสมหวัง สินเจริ ญกุล
รวม

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

10,000

50.00

6,300
1,746
1,200
746
2
2
2
2
20,000

31.50
8.73
6.00
3.73
0.01
0.01
0.01
0.01
100.00

รายชื่อคณะกรรมการของ SSC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายไมเคิล โทมัส ฟาเนแมน
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายโยฮันเนส ชมิท สชัลท์
นายเกอร์ ฮาร์ ด คลินเกนแบรนเนอร์
นาย ไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์
นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
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สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SSC สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ ประกอบอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2556
1,493,339
1,128,467
1,350,643
3,306,805
190,767
7,470,021
866,425
61,318
83,427
1,011,170
200,000
24,449
6,241,245
(6,843)
6,458,851
322,942.55

2557
1,735,209
1,473,599
1,035,383
3,100,682
184,591
7,529,464
771,588
188,728
88,924
1,049,240
200,000
24,449
6,266,828
(11,053)
6,480,224
324,011.18

2558
3,158,944
1,455,826
1,010,206
2,841,606
190,123
8,656,707
729,512
116,708
75,661
921,881
200,000
24,449
7,505,489
4,888
7,734,826
386,741.30

2559 (9 เดือน)
3,791,099
1,420,878
912,201
2,647,174
197,899
8,969,251
765,003
18,993
78,983
862,979
200,000
24,450
7,876,934
4,888
8,106,272
405,313.60

งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
หัก ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2556
9,449,326
171,295
9,620,621
8,227,086
136,961
141,801
8,505,848
1,114,773
(195)
1,114,578
(128,491)
986,087

2557
10,656,290
153,597
10,809,887
9,162,678
193,776
186,495
9,542,949
1,266,938
(22)
1,266,916
(241,333)
1,025,583

2558
10,156,187
257,064
10,413,251
8,591,735
141,944
245,628
8,979,307
1,433,944
1,433,944
(195,283)
1,238,661

2559 (9 เดือน)
6,774,055
103,058
6,877,113
6,125,299
111,720
163,607
6,400,626
476,487
(1)
476,486
(105,042)
371,444
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รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 2
ข้ อมูลทั่วไปของ SSH
SSH เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2548 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง โดยบริ ษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ
กัน 50:50
SSH มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 1255 ถนนชางกง เซี่ยงไฮ้ เคมิคอล อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค เฟิ่ งเซียน โซนย่อย
เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong Road Shanghai Chemical Industrial Park Fengxian Subzone Shanghai)
ทุนจดทะเบียน
SSH มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ ว 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SSH ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.

ผู้ถือหุ้น

ทุนร้ อยละ
50.0
50.0

Semperit
บริ ษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการของ SSH ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายไมเคิล โทมัส ฟาเนแมน
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายโยฮันเนส ชมิท สชัลท์
นายมิคาเอล อเดลโบเออร์
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
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สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SSH สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 25588
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2556
105,777
108,877
47,931
558,456
14,453
835,494
43,628
4,663
244,768
293,059
624,262
(81,827)
542,435

2557
46,004
112,412
69,659
491,680
16,920
736,675
61,141
6,337
128,144
195,622
624,262
(83,209)
541,053

89,524
105,825
64,617
453,195
18,739
731,900
50,734
9,519
126,079
186,332
624,262
(78,694)
545,568

ไตรมาส 3 2559
145,028
130,946
71,165
424,211
14,152
785,502
77,976
5,600
119,022
202,598
624,262
(41,358)
582,904

งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2556
343,004
6,297
349,301
338,861
11,051
35,309
358
385,579
(36,278)
11,689
(47,967)
0
(47,967)

2557
547,941
157
548,098
465,810
19,176
51,252
411
536,649
11,449
12,829
(1,380)
0
(1,380)

2558
485,824
485,824
409,815
18,686
46,475
566
475,542
10,282
5,768
4,514
0
4,514

2559 (9 เดือน)
416,436
2,291
418,727
327,980
14,196
37,230
696
380,102
38,625
0
38,625
0
38,625

2558

รายการที่ 3
ข้ อมูลทั่วไปของ SRP
SRP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2538 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตราวจับ
บันไดเลือ่ น โดยบริ ษัทฯ และ Semperit ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10 และ 90 ตามลาดับ
SRP มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 1155 ถนน ชางกง เซีย่ งไฮ้ เคมิคอล อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค เฟิ่ งเซียน โซนย่อย
เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong Road Shanghai Chemical Industrial Park Fengxian Subzone Shanghai)

8

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานจัดทาขึ ้นจากรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ ้นเป็ นสกุลเงินหยวน (CNY) ในการแปลงมูลค่ารายการดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาท
บริ ษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1 CNY เท่ากับ 5.2181บาท ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินหยวน) ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
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ทุนจดทะเบียน
SRP มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 2,471,000 ยูโร
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SRP ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.

ผู้ถือหุ้น

ทุนร้ อยละ
90.0
10.0

Semperit
บริ ษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการของ SRP ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายโทมัส เกลา
นายเกอร์ ฮาร์ ด คลินเกนแบรนเนอร์
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SRP สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 25589
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

9

2556
457,663
132,572
62,165
248,503
183,521
1,084,424
36,843
46,413
236,649
319,905
128,693
64,305
571,521
764,519

2557
580,779
121,738
76,753
271,933
15,631
1,066,834
37,802
36,345
52,253
126,400
128,693
64,305
747,436
940,434

2558
404,534
163,940
68,501
291,239
7,623
935,837
54,273
42,814
66,346
163,433
128,693
64,305
579,406
772,404

ไตรมาส 3 2559
490,725
153,773
59,437
298,806
13,063
1,015,804
51,950
21,758
33,923
107,631
128,369
64,305
715,499
908,173

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานจัดทาขึ ้นจากรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ ้นเป็ นสกุลเงิ นหยวน (CNY) ในการแปลงมูลค่ารายการดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาท
บริ ษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1 CNY เท่ากับ 5.2181บาท ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินหยวน) ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
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งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายบริ หาร
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
หัก ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2556
762,041
12,725
774,766
445,222
25,603
90,736
604
562,165
212,601
(469)
213,070
56,963
156,107

2557
768,899
13,038
781,937
440,853
33,801
81,405
563
556,622
225,315
(11,574)
236,889
60,976
175,913

2558
802,834
8,253
811,087
423,554
39,294
107,593
310
570,751
240,336
(16,715)
257,051
59,812
197,239

2559 (9 เดือน)
607,031
5,101
612,132
322,614
31,555
92,392
13
446,574
165,558
(5,352)
170,910
42,769
128,141

รายการที่ 4
ข้ อมูลทั่วไปของ SUSA
SUSA เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ SSC และ Semperit จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2541 เพื่อดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายถุงมือที่ใช้ ในทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทฯ SSC และ
Semperit ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25, 50 และ 25 ตามลาดับ
SUSA มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 13900 ถนน 49 เคลียวอเตอร์ เหนือ ฟลอริ ด้า 33762 (13900 49th Street
North, Clearwater, Florida 33762)
ทุนจดทะเบียน
SUSA มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ ว 4,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
4,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริกา
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SUSA ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
1,000
1,000
2,000

Semperit
บริ ษัทฯ
SSC
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ร้ อยละ
25.00
25.00
50.00

รายชื่อคณะกรรมการของ SUSA ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)

นายเบิร์ดโฮ สโตเกอร์
นายเกอร์ ฮาร์ ด คลินเกนแบรนเนอร์
นางแคทาลีน่า โดนาท
นางสาว เชอลีน ตัง
นายวิชญ์พล สินเจริ ญกุล
นางไหมแพร ศรี ใส โลเยน
นางสาวอรัญญา ฉัตรานุกลู ชัย
นางสาวลิม ลิ ปิ ง

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SUSA สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255810
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11,343
512,035
1,063,836
34,685
86,452
1,708,351
563,842
530,516
1,094,358
152,017
461,976
613,993
153,498

2557
186,840
338,571
846,416
32,568
85,637
1,490,032
443,640
332,221
775,861
152,017
562,154
714,171
178,543

2558
278,151
472,547
663,913
31,771
67,592
1,513,974
577,639
170,518
748,157
152,017
613,800
765,817
191,454

ไตรมาส 3 2559
471,160
315,418
503,018
28,312
66,238
1,384,146
396,269
170,376
566,645
152,017
665,484
817,501
204,375

2556
5,538,584

2557
4,636,545

2558
4,226,936

2559 (9 เดือน)
2,629,200

5,538,584
4,708,487
408,740
144,078
115,967
4,846
5,382,118
156,466
60,902
95,564

4,636,545
3,873,789
353,759
138,986
101,398
4,630
4,472,562
163,983
63,803
100,180

4,226,936
3,533,967
362,593
137,850
96,686
5,593
4,136,689
90,247
38,603
51,644

2,629,200
2,079,506
293,818
94,601
74,351
3,563
2,545,839
83,361
31,678
51,683

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2556

งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการกระจายสินค้ าและขนส่ ง
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรั บงวด

บริ ษัทฯ และ Semperit ได้ ตกลงชาระค่าตอบแทนกันเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยใน
อัตราเท่ากับ 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นอัตราที่ใช้ อ้างอิงในการคานวณภาษีต่างๆตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้
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รายการที่ 5
ข้ อมูลทั่วไปของ SESI
SESI เป็ นกิจการร่ วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2551 โดยบริ ษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 50:50 เพื่อถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน
Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. (“SMB”) จัดตังขึ
้ ้นในประเทศบราซิล เพื่อดาเนินการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ถุงมื อยางคุณ ภาพสูงที่ ทาจากน า้ ยางธรรมชาติแ ละส่วนประกอบอื่น ๆ ในแถบทวี ปอเมริ ก าใต้ (ปั จจุบัน SMB หยุด
ประกอบกิจการตังแต่
้ ต้นปี 2556 แล้ ว) และเพื่อถือหุ้นใน Formtech Engineering (M) SDN BHD (“FTE”) ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นใน
ประเทศมาเลเซียเพื่อผลิต slip casted technical ceramics สาหรับใช้ ในการผลิตถุงมือยางที่ทาจากน ้ายางธรรมชาติ
FTE เป็ นกิจการร่ วมค้ าระหว่าง SESI และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา โดย SESI และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวถือหุ้นใน FTE ในสัดส่วนร้ อยละ 82.9 และ 17.1 ตามลาดับ
SESI มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ เลขที่ 4 ถนนแบตเตอรี่ 25-01 ตึกแบงค์ออฟไชน่า สิงค์โปร์ 049 908 (4 Battery
Road, #25-01 Bank of China Building, Singapore 049 908)
ทุนจดทะเบียน
SESI มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 8,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SESI ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
4,000,000.00
4,000,000.00

Semperit
บริ ษัทฯ

ร้ อยละ
50.00
50.00

รายชื่อคณะกรรมการของ SESI ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายไมเคิล โทมัส ฟาเนแมน
นายคลีเมนต์ ไอซ์เลอร์
นายคนุต อังเกอร์
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
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สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของ SESI สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255811
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินลงทุนในกิจการย่ อย
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เงินกู้
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2556
15,760
186,391
13,472
215,623
15,145
15,145
292,000
(91,522)
200,478
25.06

13,124
132,886
674
146,684
13,351
13,351
292,000
(158,667)
133,333
16.67

8,656
70,321
467
79,444
9,537
9,537
292,000
(222,093)
69,907
8.74

ไตรมาส 3 2559
47,781
70,321
568
118,670
43,800
11,103
54,903
292,000
(228,233)
63,767
7.97

งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
ขาดทุนอื่น
ค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรั บงวด

2556
(121,668)
(5,300)
(126,968)
(126,968)

2557
(64,726)
(2,417)
(67,143)
(67,143)

2558
(58,611)
(4,817)
(63,428)
(63,428)

2559 (9 เดือน)
(1,894)
(4,246)
(6,140)
(6,140)

2557

2558

รายการที่ 6
ข้ อมูลทั่วไปของ SSF
SSF เป็ นบริ ษัทย่อยของ SSC จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538
เพื่อดาเนินธุรกิจตัวแทนในการนาเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติกและถุงมือยาง (ปั จจุบนั SSF ไม่ได้ ดาเนินธุรกิจหลักแล้ ว
โดยมีเพียงรายได้ เล็กน้ อยจากการบริ การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง) โดย SSC ถือหุ้นร้ อยละ 100.0
SSF มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ ห้ อง 1104, ชัน้ 11, เลขที่ 518 ถนน ซินชวน เขตซองเจี ้ยน เซี่ยงไฮ้ 201612
ทุนจดทะเบียน
SSF มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 6,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SSF ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.

ผู้ถือหุ้น

ทุนร้ อยละ

SSC

100.00

รายชื่อคณะกรรมการของ SSF ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
11

รายชื่อ
นายไมเคิล โทมัส ฟาเนแมน

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)

บริ ษัทฯ และ Semperit ได้ ตกลงชาระค่าตอบแทนกันเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยใน
อัตราเท่ากับ 36.50 บาทต่อหนึ่งเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นอัตราที่ใช้ อ้างอิงในการคานวณภาษีต่างๆตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้
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เลขที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายคลีเมนต์ ไอซ์เลอร์
นายเกอร์ ฮาร์ ด คลินเกนแบรนเนอร์
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของ SSF สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 255812
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
เงินกู้
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
หัก ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2556

2557
130,380
927
796
132,103
10,533
9,729
20,262
43,263
127,298
(58,720)
111,841
2556

12

2558
16,659
6,448
504
104,362
419
128,392
10,374
4,531
14,905
43,263
127,298
(57,074)
113,487
2557

19,780
2,149
495
104,362
504
127,290
10,371
2,386
12,757
43,263
127,298
(56,028)
114,533
2558

2559 (9 เดือน)
24,092
1,818
431
104,362
734
131,437
9,949
4,574
14,523
43,263
127,298
(53,647)
116,914

6,147
5,596
11,743

6,659
4,188
10,847

5,530
6,384
11,914

2559 (9 เดือน)
4,845
4,485
9,330

2,140
987
6,931
333
10,391
1,352
1,352
1,352

2,329
1,052
5,463
356
9,200
1,647
1,647
1,647

3,277
919
5,964
708
10,868
1,046
1,046
1,046

2,747
4,122
81
6,950
2,380
2,380
2,380

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานจัดทาขึ ้นจากรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ ้นเป็ นสกุลเงินหยวน (CNY) ในการแปลงมูลค่ารายการดังกล่าวเป็ นสกุลเงินบาท
บริ ษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1 CNY เท่ากับ 5.2181บาท ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยน
กับเงินหยวน) ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
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รายการที่ 7
ข้ อมูลทั่วไปของ SAC
SAC เป็ นกิจการร่ วมค้ าจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิต
สายไฮดรอลิคแรงดันสูง โดยบริ ษัทฯ (ซึง่ ถือหุ้นเป็ นจานวนร้ อยละ 37.5) รับเบอร์ แลนด์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ซึ่ง
ถือหุ้นเป็ นจานวนร้ อยละ 5.0) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็ นจานวนร้ อยละ 7.5) ฝ่ ายหนึ่ง และ
Semperit อีกฝ่ ายหนึง่ ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 50:50
SAC มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 110/1 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทุนจดทะเบียน
SAC มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 380,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของ SAC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
1,900,000
1,425,000
190,000
190,000
94,986
2
2
2
2
2
2
2
3,800,000

Semperit
บริ ษัทฯ
รับเบอร์ แลนด์
บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ไม้ ยางพาราปั กษ์ ใต้
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายประสิทธิ์ พาณิชย์กลุ
นางพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล
นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกาจาย
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายสมหวัง สินเจริ ญกุล
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์
รวม

ร้ อยละ
50.00
37.50
5.00
5.00
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

รายชื่อคณะกรรมการของ SAC ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายไมเคิล โทมัส ฟาเนแมน
นายริ ชาร์ ด เออเรนเฟลดเนอร์
นายโยฮันเนส ชมิท สชัลท์
นายมิคาเอล อเดลโบเออร์
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดย Semperit)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)
กรรมการ (ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ)

นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล
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สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของ SAC สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรั พย์ อ่ นื
สินทรั พย์ รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย
หนีส้ ินอื่น
หนีส้ ินรวม
ทุนชาระแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ ประกอบอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่ นื
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
หัก ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2556
238,741
257,118
271,372
545,589
7,858
1,320,678
177,057
24,821
7,113
208,991
380,000
38,000
693,456
231
1,111,687
293
2556
1,416,004
42,259
1,458,263
1,077,351
52,984
20,127
1,150,462
307,801
307,801
40,299
267,502

2557
359,645
371,876
210,890
462,318
12,892
1,417,621
127,791
47,229
8,756
183,776
380,000
38,000
816,241
(396)
1,233,845
325
2557
1,663,587
32,404
1,695,991
1,158,822
55,675
17,984
1,232,481
463,510
8
463,502
73,767
389,735

2558
914,011
234,594
215,103
387,010
13,414
1,764,132
135,036
33,904
10,954
179,894
380,000
38,000
1,167,729
(1,491)
1,584,238
417

2559 (9 เดือน)
1,101,451
321,892
243,134
331,584
31,228
2,029,289
147,935
18,321
11,535
177,791
380,000
38,000
1,434,988
(1,490)
1,851,498
487

2558
1,524,156
53,726
1,577,882
1,088,507
46,494
20,996
1,155,997
421,885
27
421,858
70,370
351,488

2559 (9 เดือน)
1,078,202
27,620
1,105,822
739,262
29,090
15,640
783,992
321,830
12
321,818
54,559
267,259

1.4.5 เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชาระเงิน
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 1
การกาหนดมูลค่าหุ้นของ SSC เกิดขึ ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่าตามบัญชีของ SSC ด้ วย ในการ
นี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องชาระค่าหุ้นของ SSC จานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) จานวน 180,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย ประมาณ 6,573.7 ล้ านบาท) และการ
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กาหนดค่าตอบแทนจานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) เพื่อ
การระงับคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit นัน้ มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องทัง้
SSC บริ ษัทฯ และ Semperit โดยบริ ษัทฯ และ SSC ได้ ประเมินจานวนค่าตอบแทนมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ประกอบธุรกิจ และผลการดาเนินงานของ SSC ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ ในอนาคต หากข้ อพิพาทไม่มี
แนวโน้ มว่าจะสามารถยุติลงได้ โดยเร็ ว
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที่ 2
การกาหนดมูลค่าเงินลงทุนใน SSH ขึ ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบ
กับปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่าตามบัญชีของ SSH ด้ วย ใน
การนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าของ SSH จานวนร้ อยละ 50.0 ของเงินลงทุนของ SSH จานวน 8,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.0 ล้ านบาท)
รายการที่ 3
การกาหนดมูลค่าเงินลงทุนใน SRP ขึ ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบ
กับปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่าตามบัญชีของ SRP ด้ วย ใน
การนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าของ SRP จานวนร้ อยละ 10.0 ของเงินลงทุนทังหมดของ
้
SRP ในมูลค่า 4,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้ านบาท)
รายการที่ 4
การกาหนดมูลค่าหุ้นของ SUSA ขึ ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่าตามบัญชีของ SUSA ด้ วย ใน
การนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าหุ้นของ SUSA ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน SUSA จานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 6,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 237.3 ล้ านบาท) และในส่วนที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน SSC จานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของ
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
474.5 ล้ านบาท)
รายการที่ 5
การกาหนดมูลค่าหุ้นของ SESI ขึ ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่าตามบัญชีของ SESI ด้ วย ในการ
นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าหุ้นของ SESI จานวน 4,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SESI ในมูลค่า 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ านบาท)
รายการที่ 6
การกาหนดมูลค่าหุ้นของ SSF ขึ ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
มูลค่าตามบัญชีของ SSF ด้ วย ในการนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าหุ้นของ SSF จานวนร้ อยละ 100.0 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท)
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รายการที่ 7
การกาหนดมูลค่าหุ้นของ SAC ขึ ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งถูกพิจารณาประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาและมูลค่า ตามบัญชีของ SAC ด้ วย ในการ
นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงกาหนดมูลค่าหุ้นของ SAC จานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
้
SAC ตามสัญญา Call Option ในมูลค่า 51,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 1,861.5 ล้ านบาท)
เมื่อ Semperit ใช้ สทิ ธิตามสัญญา Call Option Semperit ตกลงชาระเป็ นเงินสดทังจ
้ านวน ซึง่ บริ ษัทฯ จะทาการ
แจ้ งความคืบหน้ าให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเกิดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวโดย Semperit
การหักกลบลบหนี ้
เมื่อรวมมูลค่ารายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 ซึง่ จะเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับรายการที่ 1 แล้ ว (โดยไม่นบั รวมหุ้น
ของ SUSA ที่บริ ษัทฯ ถืออยู่ทางอ้ อมผ่าน SSC) บริ ษัทฯ จะได้ รับชาระค่าตอบแทนจาก Semperit ทังสิ
้ ้น 19,500,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 711.8 ล้ านบาท)13
เมื่อนามูลค่ารายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 ไปหักกลบกับมูลค่าของรายการที่ 1 แล้ ว (โดยไม่นบั รวมการที่ SSC
ชาระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อพิพาทที่มีต่อ SSC จานวน 15,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องชาระค่าตอบแทนสุทธิให้ แก่ Semperit 160,600,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 5,861.9 ล้ านบาท)
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Semperit มีหน้ าที่ต้องชาระค่าตอบแทนให้ แก่ SSC จากการที่ SSC ขาย SUSA และ SSF
ให้ แก่ Semperit ตามรายการที่ 4 และรายการที่ 6 จานวน 16,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 591.3 ล้ าน บาท) ซึง่ Semperit ได้ ชาระให้ แก่ SSC บางส่วนแล้ วจากเงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC และยังคงเหลือ
อีกจานวน 8,100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 295.7 ล้ านบาท) ซึ่งบริ ษัทฯ ตกลงเข้ า
รับภาระหนี ้คงเหลือดังกล่าวแทน Semperit ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องชาระการซื ้อหุ้นใน SSC เป็ นเงินสดให้ แก่
Semperit เป็ นจานวนสุทธิเท่ากับ 152,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 5,566.3 ล้ าน
บาท)14
อนึ่ง SSC ตกลงชาระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อพิพาทที่มีต่อ SSC
จานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท)

13

14

ไม่นบั รวมรายได้ จากการจาหน่ายหุ้น SAC เนื่องจากการจาหน่ายหุ้น SAC เป็ นการจาหน่ายตามสัญญา Call Option ซึง่ Semperit ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC ตาม
สัญญา Call Option
Semperit ตกลงรับผิดชอบในภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่ายของเงินปันผล ภาษีเงินได้ จากการโอนหุ้น SSC และอากรแสตมป์ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญากรอบของ
ข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement))
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1.4.6 ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่ 1)
การเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SSC จะส่งผลให้ บริ ษัทจะมีดลุ พินิจแต่เพียงผู้เดียว และมีความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการ SSC ในทุกๆ ด้ านทังในด้
้ านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาดและการกระจายสินค้ า รวมถึงการเพิ่มพูน
ประสิทธิ ภาพของการผลิตตลอดจนการขยายกาลังการผลิต ต่อไป ความคล่องตัวดังกล่าวจะส่งผลให้ บริ ษั ทฯ มีความ
แข็งแกร่งในธุรกิจถุงมือยางในอนาคตมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัทฯ ในการเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในธุรกิจผลิตและจาหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งเป็ นธุรกิจปลายน ้าซึ่งใช้ น ้ายางข้ นอันเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งของกลุ่ม
บริ ษัทฯ เป็ นวัตถุดิบ ถือเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยรวม รวมทังสร้
้ างความสอดคล้ องกับ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ครบวงจรตังแต่
้ ต้นน ้าจนกระทัง่ ปลายน ้าใน
ธุรกิจยางธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง ถือเป็ นการตอกย ้าความเป็ นผู้นาอันดับ 1 ในธุรกิจยางธรรมชาติในระดับโลกด้ วยกาลัง
การผลิตสูงสุดที่บริ ษัทฯ ได้ สร้ างและขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะถูกส่งเสริ มด้ วยธุรกิจยางธรรมชาติปลายน ้า
จาก SSC ซึง่ มีกาลังการผลิตใหญ่เป็ นอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ในระดับโลกเช่นเดียวกัน
การเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SSC ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ทังใน
้
ด้ านสินทรัพย์และกาไร ส่งผลให้ การบันทึกบัญชีใน SSC จะเปลีย่ นจากการรับรู้สว่ นแบ่งกาไร (profit sharing) ตามวิธีสว่ น
ได้ เสีย (equity method) ในบริ ษัทร่ วมเป็ นการจัดทางบการเงินรวม (consolidation) ซึ่งจะทาให้ ลดความผันผวนของผล
ประกอบการโดยรวมของบริ ษั ทฯ อันมาจากธุ รกิ จ การผลิต สินค้ าโภคภัณฑ์ (commodity) ยางธรรมชาติ กลางน า้
(midstream natural rubber processing) ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ที่มีความอ่อนไหวต่อการเคลือ่ นไหวของราคายาง
และปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ทังนี
้ ้เมื่อบริ ษัทฯ สามารถทาจัดทางบการเงินรวมโดยรวม SSC ซึ่งถือว่าเป็ นธุรกิจที่มีเสถียรภาพ
ทางด้ านอัตราการทากาไรเข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยแล้ ว นอกจากจะช่วยลดความผันผวนของอัตราผลกาไรของบริ ษัทฯ ใน
ภาพรวมแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มอัตรากาไรของบริ ษัทฯ มากขึ ้นไปอีกด้ วย
นอกจากนี ้ หากการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง จะมี
ผลทาให้ ข้อพิพาทและคดีความต่างๆที่มีระหว่างบริ ษัทฯ (และบริ ษัทย่อย) และ Semperit ต่าง ๆ ที่มีมากกว่า 3 ปี ยตุ ิลง ซึง่
นอกจากจะเป็ นการยุติความขัดแย้ งทางด้ านคดีความต่างๆแล้ ว ยังเป็ นการระงับค่าใช้ จ่ายทางด้ านกฎหมายที่จะเกิดขึ ้น
ต่อไปในอนาคตหากคดีความต่างๆยังคงดาเนินต่อไป นอกจากนี ้ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะได้ ท่มุ เทเวลาและทรัพยากรของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่การสร้ างการเติบโตให้ แก่ธุรกิจ เพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขัน และเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่บริ ษัทฯ แทนการ
สิ ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรไปกับการต่อสู้ด้านข้ อพิพาทและคดีความต่างๆ (โปรดพิจารณาข้ อพิพาทระหว่างบริ ษัทฯ
SSC และ Semperit ตามที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรั บงบการเงิ นงวดสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559)
ผลของรายการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้จะส่งผลให้ สญ
ั ญากิจการร่ วมค้ าต่างๆ และข้ อผูกพันอื่นที่มีต่อ บริ ษัทฯ
และ SSC จะถูกยกเลิกไป ซึ่ง จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ และ SSC จะไม่ตกอยู่ภายใต้ ข้อห้ ามและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่มีกับ
Semperit อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการห้ ามทาธุรกิ จผลิตถุงมือ หรื อการทาการตลาดถุงมือในหลายๆ ประเทศ (ซึ่งปั จจุบัน
บริ ษัทฯ และ Semperit มีข้อพิพาทกันอยู่ในเรื่ องความชอบด้ วยกฎหมายของข้ อห้ ามดังกล่าว) ดังนัน้ เมื่อปราศจาก
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เงื่อนไขทางการค้ าที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษัทฯ ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจการผลิตและจาหน่าย
ถุงมือได้ โดยไม่มีข้อจากัด
นอกจากนี ้ ผลของการได้ มาและจาหน่ายไปนี ้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ รับเงินปั นผลตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นใน SSC (รวมทัง้ SAC) รวมกันประมาณ 60.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
2,201.0 ล้ านบาท) ซึง่ เป็ นผลกาไรและผลประกอบการจากการร่ วมลงทุนใน SSC และ SAC ที่ไม่ได้ จ่ายเงินปั นผลมาเป็ น
ระยะเวลาหนึง่ แล้ ว
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่ 2-7)
การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวถือเป็ นสินทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมใน
การบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด อีกทัง้ เป็ นธุรกิ จที่ไม่ได้ มีความเกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติซึ่งเป็ นธุรกิ จหลักของ
บริ ษัทฯ และยังถือว่าเป็ นธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเปรี ยบเทียบกับ SSC ซึง่ เป็ นกิจการร่ วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับ Semperit ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ
นอกเหนือจากเหตุผลตามที่ระบุข้างต้ น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ในการเข้ าทารายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัทฯ มีสว่ นที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จานวนประมาณ
19,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 711.8 ล้ านบาท) (ไม่นบั รวมส่วนที่ได้ รับจากการ
จาหน่ายหุ้น SAC เนื่องจากการจาหน่ายหุ้น SAC เป็ นการจาหน่ายตามสัญญา Call Option ซึง่ Semperit ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option) ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถนามาใช้ สาหรับชาระค่าซื ้อหุ้นของ SSC จาก Semperit
1.4.7 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซือ้ หุ้นของ SSC (รายการที่ 1)
แหล่งเงินทุนประกอบไปด้ วย
-

เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ซึง่ มีวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย
MLR-2.25% ต่อปี โดยมีระยะเวลาวงเงินสิ ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี ้ยทุก
ไตรมาส ซึง่ การชาระเงินกู้ยมื ดังกล่าวเกือบทังหมดจะมาจาก
้
Debt Push-Down ซึง่ จะเป็ นวงเงินกู้ให้ แก่
SSC ในภายหลัง และ SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (ซึง่ มีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่)
โดยบริ ษัทฯจะนาเงินปั นผลที่ได้ รับดังกล่าวไปชาระเงินกู้ยืมวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาทข้ างต้ น
อนึง่ เงินกู้ยืม (Debt Push-Down) ที่ SSC จะทาการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในภายหลังนี ้มีวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 4,410 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย MLR-2.25% ต่อปี โดยมีระยะเวลาวงเงินสิ ้นสุดไม่เกินวันที่
30 มิถนุ ายน 2566 ไม่มีหลักประกัน และจะทาการทยอยจ่ายคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยทุกไตรมาส

-

เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC และ SAC ในวันทาการซื ้อขายหุ้น SSC เสร็ จสิ ้น

-

ส่วนที่ได้ รับจากการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ (รายการที่ 2-6) โดยไม่นบั รวมหุ้นของ SUSA ที่
บริ ษัทฯ ถืออยูท่ างอ้ อมผ่าน SSC และ

-

เงินสดจากการดาเนินงาน
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ซึง่ สามารถแสดงประมาณการรายละเอียดได้ ดงั นี ้
แหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซื ้อหุ้นของ SSC
เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน
เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC
เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SAC
ส่วนที่ได้ รับจากการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ (รายการที่ 2-5)
รวม

ยอดเงินก่อนหักภาษี
(หน่วย: ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
115.30
47.55
12.75
19.50
195.10

ยอดเงินก่อนหักภาษี
(หน่วย: ล้ านบาท)
4,208.38
1,735.64
465.38
711.75
7,121.15

1.4.8 แผนการใช้ เงินจากการจาหน่ ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนตามรายการที่ 2-5
การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามรายการที่ 2-5 ดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทฯ มีสว่ นที่ได้ รับ
จากการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จานวนประมาณ 19,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 711.8 ล้ านบาท) (ไม่นบั รวมส่วนที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น SAC เนื่องจากการจาหน่ายหุ้น SAC เป็ นการ
จาหน่ายตามสัญญา Call Option ซึง่ Semperit ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option) ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถ
นามาใช้ สาหรับชาระค่าซื ้อหุ้นของ SSC จาก Semperit
1.4.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่ 1)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ มีความเห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้น SSC จาก Semperit เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ อีกทังราคาหุ
้
้ น SSC ดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตาม
บัญชีและมูลค่าหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาการเงินของบริ ษัทฯ และข้ อตกลงเกี่ยวกับการชาระเงินค่าตอบแทนจานวน 15
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาให้ แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit นัน้
เหมาะสม เนื่องจากการที่ SSC และ Semperit มีข้อพิพาทกันที่ไม่มีแนวโน้ มว่าจะสามารถยุติลงได้ โดยเร็ ว มีผลทาให้ ค่คู ้ า
ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ และ SSC ต่างมีความกังวล หากข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่สามารถยุติลงได้ โดยเร็ ว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบการและผลการดาเนินงานของ SSC ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักที่สาคัญของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต ดังนั น้ เพื่อ
ปิ ดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นชอบกับข้ อตกลงเกี่ยวกับการชาระค่าตอบแทน
จานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาให้ แก่ Semperit เพื่อการระงับคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ
Semperit ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติแต่งตังบริ
้ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการซึง่ รวมถึงความเหมาะสมของราคาซื ้อขาย และข้ อตกลงเกี่ยวกับ
การชาระค่าตอบแทนจานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง จะมีผลทาให้ ข้อพิพาทที่มีระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit ต่าง ๆ ยุติลง อีกทังบริ
้ ษัทฯ และ SSC
ก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้ ข้อห้ ามและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่มีกบั Semperit อีกต่อไป และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะได้ สามารถอุทิศ
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เวลาเพื่อการพัฒนาและบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทได้ มากขึ ้น และเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายจากการต่อสู้
คดีของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง่
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที่ 2-7)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามรายการที่ 2-7 โดยการจาหน่ายหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ Semperit เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทฯ อีกทังราคาหุ
้
้ นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาการเงินของบริ ษัท ฯ บริ ษัทที่บริ ษัทฯ จาหน่ายหุ้นออกไปถือเป็ น
บริ ษัทร่ วมทุนที่มีขนาดเล็กทังในด้
้ านขนาดธุรกิจและผลกาไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับ SSC และบริ ษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอันได้ แก่ ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง สายพานบันไดเลื่อน ซึ่งมิได้ เกี่ยวข้ องกับยางธรรมชาติเพื่อใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตแต่อย่างใด หรื อบางบริ ษัทประกอบธุรกิจการจัดจาหน่ายถุงมือในต่างประเทศ ซึ่งภายหลังจากการ
ได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์นี ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ SSC ก็สามารถทาการจัดจาหน่ายถุงมือได้ โดยเสรี อยู่แล้ ว นอกจากนี ้
ที่ผ่า นมาบริ ษั ท ฯ ก็ ไม่ได้ เ ข้ า ไปบริ ห ารงานจัด การในบริ ษั ท ดังกล่า วในแต่ละวัน ในเชิ ง ลึก (day-to-day operation)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัดเป็ น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการซึง่ รวมถึงความเหมาะสมของราคาซื ้อขายดังกล่าว
1.4.10 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 9
- ไม่ มีความเห็นที่แตกต่ าง 2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ได้ ระบุไว้ ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอื่นที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับ
นี ้ และในเอกสารอื่ นที่ ส่ง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่มีข้ อความอันเป็ นเท็จ ไม่มี การละเว้ นข้ อเท็ จจริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญซึง่ จาเป็ นต้ องมี หรื อต้ องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
3.

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการซื ้อหุ้นในบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จากัด (“SSC”) ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ และการขายหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมต่างๆ ซึ่งได้ แก่ Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit
Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte Ltd., Shanghai
Sempermed Gloves Sales Co., Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ IFA ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ และ IFA ยินยอมให้ เผยแพร่รายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (โปรดดูรายงานที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 ที่
แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560)
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4.

รายละเอียดหนีส้ ินทัง้ หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยในปั จจุบัน และหนีส้ ินที่มีแนวโน้ มจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต

4.1

ยอดรวมตราสารหนีข้ องบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มียอดรวมของตราสารหนี ้ที่ออกจาหน่ายและยังไม่ครบกาหนดชาระรวม
ทังสิ
้ ้น 3,415 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

ประเภท
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
รวม

มูลค่า
(ล้ านบาท)
550

อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ (ต่อปี )
4.40

อายุห้ นุ กู้
(ปี )
5

อันดับความ
น่าเชื่อถือ
A-

วันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
1 ธันวาคม 2559

600

4.50

5

A-

13 กุมภาพันธ์ 2561

810

2.55

3

A-

18 พฤษภาคม 2562

1,455

3.10

5

A-

18 พฤษภาคม 2564

3,415

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้ในมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ในมูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน
5,000 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีเงินวงเงินตราสารหนี ้รวมไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท และเมื่อหักตราสารหนี ้ซึ่งได้ ออก
และเสนอขายไปแล้ วตามที่แสดงในตารางข้ างต้ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ จึงมีวงเงินตราสารหนี ้คงเหลือที่
สามารถออกและเสนอขายได้ อีกจานวน 6,585 ล้ านบาท
อนึง่ หากบริ ษัทฯ ทาการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการรองรับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตาม
รายการที่ 1 ในจานวนวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาทนัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อเงื่อนไขตามข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ข้ างต้ นที่
ระบุให้ บริ ษัทฯ ต้ องดารงอัตราส่วนของหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ ้นงวดบัญชีราย
ไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิ น 3:1 ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนของหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.98 เท่า และ
หากสมมติให้ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกจานวน 4,500 ล้ านบาท จะส่งผลให้ อตั ราส่วนของหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.19 เท่า ซึง่ ยังอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
4.2

เงินกู้ท่ มี ีกาหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย และภาระการนาสินทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มียอดรวมเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา รวมทังสิ
้ ้น 4,831.9
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ลาดับ

ประเภทเงินกู้

ยอดคงค้ าง ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 (ล้ านบาท)
1,784.5

1

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

2

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน

3,047.4

รวม

4,831.9

หลักประกัน
ที่ ดิ น ตามโฉนดเลขที่ 38593, 38594
และสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ บนที่ดิน ณ ตาบล
สานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับ
จากสถาบันการเงินสาหรับเงินกู้ยืมระยะ
ยาวแก่บริ ษัทย่อย ซึ่งมีเงินกู้ยืมคงเหลือ
จานวน 2.4 ล้ านบาท

ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนด (financial covenants) สาหรับทุกวงเงินที่ได้ รับจาก
สถาบันการเงินต่างๆ
หากบริ ษัทฯ ทาการกู้เงินจากสถาบันการเงิ นเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงิ นทุนในการรองรับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ตาม
รายการที่ 1 ในจานวนวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาทนัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อเงื่อนไขตามข้ อกาหนดในสัญญาเงินกู้ระยะยาว
ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องดารงสัดส่วนหนี ้สินสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 และ
สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อกาไรก่อนภาษี ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าเสือ่ มราคา (Net long-term debt to EBITDA) ในอัตราส่วนไม่
เกิน 4.5:1 ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนของหนี ้สินสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity)
เท่ากับ 0.98 เท่า และ อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อกาไรก่อนภาษี ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (Net long-term debt to
EBITDA) เท่ากับ 2.16 เท่า หากสมมติให้ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก 4,500 ล้ านบาท จะส่งผลให้ อตั ราส่วนของหนี ้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.19 เท่า และ อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อกาไรก่อนภาษี ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึ ้นเป็ น 4.31 เท่า ซึง่ ยังคงอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขตามสัญญากู้เงิน
4.3

ยอดรวมหนี ส้ ินประเภทอื่นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย รวมทัง้ เงินเบิกเกินบัญ ชี และภาระการน า
สินทรัพย์ วางเป็ นหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มียอดรวมหนี ้สินประเภทอื่น รวมทังเงิ
้ นเบิกเกินบัญชี และ
ภาระการนาสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน รวมทังสิ
้ ้น 17,033.6 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทหนีส้ ิน
ยอดคงค้ าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ล้ านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
13,860.4
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
2,479.4
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
166.3
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
107.2
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
48.7
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
18.1
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ
130.8
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์
186.6
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
36.1
รวม
17,033.6
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หลักประกัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.4

หนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ าหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น


บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาซื ้อยางล่วงหน้ า ซึง่ มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 2,395.6 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันอันเกิดจากรายจ่ายฝ่ ายทุนตามสัญญาก่อสร้ างและสัญญาซื ้อ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 816.9 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ซึง่ เกิดจากการเช่าพื ้นที่สานักงานและ
ยานพาหนะรวมทังสิ
้ ้น 230.6 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้


จ่ายชาระภายใน 1 ปี



จ่ายชาระภายใน 1-5 ปี 118.8 ล้ านบาท



จ่ายชาระหลังจาก 5 ปี

110.9 ล้ านบาท
0.9 ล้ านบาท



บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ภ าระผูก พัน อัน เกิ ด จากรายจ่ า ยฝ่ ายทุน ของการติ ด ตัง้ ระบบ Systems
Applications and Products (“SAP”) 29.5 ล้ านบาท รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาจากทาง
SAP 15.9 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษัทเหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 1,053.2 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืม 965.5 ล้ านบาท และเกิดขึ ้นจากการที่
ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันกลุม่ บริ ษัทต่อหน่วยงานของราชการส่วนใหญ่สาหรับ การค ้าประกันการ
ใช้ ไฟฟ้าเป็ นจานวนเงินรวม 83.2 ล้ านบาท และการค ้าประกันกลุม่ บริ ษัทต่อหน่วยงานของราชการ
โดยใช้ เงินฝากประจาของกลุม่ บริ ษัท จานวนเงินประมาณ 4.5 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ มีภาระค ้าประกันตามหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SSC (ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ลงนามในสัญญาทังสองฉบั
้
บเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560) และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงิน
รวมทังสิ
้ ้น 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท)



หากรายการการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกับ Semperit ในครัง้ นี ้สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง SSC จะ
กลายเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และในเวลาเดียวกัน SSC จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายในการระงับข้ อ
พิพาทจานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาให้ แก่ Semperit (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
547.5 ล้ านบาท)



หากรายการการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกับ Semperit ในครัง้ นี ้สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง บริ ษัทฯ จะ
มีภาระเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริ ษัทฯ ประสงค์จะกู้มาเพื่อนามาใช้ ชาระหนี ้ค่าซื ้อหุ้น SSC
ร้ อยละ 50 จาก Semperit จานวนสูง สุด ประมาณ 4,500 ล้ านบาท ในปั จจุบัน บริ ษัทฯ ยังอยู่ใ น
ระหว่างขันตอนการเจรจาเรื
้
่ องสัญญาให้ สนิ เชื่อทางการเงินกับสถาบันการเงิน
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5.

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของบริษัทฯ

5.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
5.1.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สดุ ของโลก โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้ อยละ 1215 ของความต้ องการยางธรรมชาติทั่วโลก โดยมีการดาเนินงานในประเทศที่สาคัญหลากหลาย
ประเทศ เริ่ มตังแต่
้ ธุรกิจต้ นน ้าการทาสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน ้าการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติ และธุรกิจปลายน ้า โดยการร่วมลงทุนกับ Semperit ในการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ป อาทิ ถุงมือยาง
ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง และราวจับบันไดเลือ่ น
บริ ษัทฯ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2530 ในรู ปบริ ษัทจากัด จากนันได้
้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศ
ไทยเป็ นครัง้ แรก และได้ นาหุ้นเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2534 ต่อมาได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536 และในเดือนมกราคม 2554
บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปในประเทศสิงคโปร์ และได้ นาหุ้นเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทเดียวในประเทศไทยที่
ดารงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทงในตลาดหลั
ั้
กทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯ แบ่งสายธุรกิจหลักออกเป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ 1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ทารายได้ หลัก
ให้ บริ ษัทฯ 2) ธุรกิ จผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ซึ่งรายได้ อยู่ในรู ปของส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุน และ 3) ธุรกิ จอื่น โดย
รายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ มีดงั นี ้
1.

ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็ นธุรกิจหลักที่สร้ างรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 89 ของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยบริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขนพื
ั ้ ้นฐานที่ครอบคลุมทุก
ประเภท ได้ แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน ้ายางข้ น เพื่อจาหน่ายให้ แก่ผ้ ผู ลิตยางล้ อและผู้ผลิตถุงมือยางในหลาย
ประเทศในทวีปเอเชี ย เช่น สาธารณรั ฐประชาชนจีน อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ ปนุ่ เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย รวมทัง้
สหรัฐอเมริ กาและยุโรป ด้ วยกาลังการผลิตกว่า 2.4 ล้ านตันต่อปี จากจานวนโรงงานทังสิ
้ ้น 35 โรงงาน ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศ
ผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุ สองอันดับแรกของโลก ได้ แก่ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทัง้ ประเทศ
เมียนมาด้ วย
2.

15

ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ถงุ มื อยาง

เทียบจากยอดขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริ ษัทฯ ประมาณ 1,094,479 ตันในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กับประมาณการยอดความต้ องการใช้
ผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ รวมทั่วโลกที่ประมาณ 9,449,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกัน (แหล่งที่ มาข้ อมูล : International Rubber Study Group (IRSG), Rubber
Statistical Bulletin, Vol. 71, No. 4-6, October - December 2016)
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บริ ษัทฯ ยังกระจายช่องทางรายได้ ของบริ ษัทฯ โดยอาศัยการลงทุนใน SSC ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ
และSemperit ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีโรงงานจานวน 4 โรงงาน และมีกาลังการผลิตต่อปี รวมประมาณ 14,000 ล้ าน
ชิ ้นต่อปี บริ ษัทฯ เชื่อว่า SSC เป็ นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ที่มีกาลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทยและเป็ นหนึ่งในผู้นา
ทางด้ านการผลิตถุงมือยางที่ใช้ ในทางการแพทย์ระดับโลก
3.

ธุรกิ จอืน่
-

ธุรกิ จสวนยางพารา

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็ นระบบและครบวงจร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มี
พื ้นที่สาหรับปลูกสวนยางพาราประมาณ 51,950 ไร่ ใน 19 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบางส่วนเริ่ มทยอยให้ ผลผลิตตังแต่
้ เดือนธันวาคม ปี 2558 เป็ นต้ นมา
-

ธุรกิ จแปรรู ปและผลิ ตไม้ยางพารา

บริ ษัทฯ แปรรูปอบแห้ งไม้ ยางพาราเพื่อส่งให้ กบั อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจาก
ไม้ ยางพาราและไม้ ชนิดอื่น ซึง่ ดาเนินงานโดย บริ ษัท อันวาร์ พาราวูด จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
-

ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ป

บริ ษัทฯ ขยายธุรกิจไปสูก่ ารผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป โดยผ่านการลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่บริ ษัทฯ
และ Semperit ได้ ร่วมกันจัดตังขึ
้ ้น ได้ แก่ SAC, SSH และ SRPโดยบริ ษัทต่าง ๆ เหล่านี ้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฮ
ดรอลิกแรงดันสูงหลากหลายชนิด รวมถึงสายไฮดรอลิกคุณภาพสูงที่ใช้ ในอุตสาหกรรม การทาเหมือง และการใช้ งาน
เฉพาะทางอื่น ๆ ผ่าน SAC และ SSH และราวจับสาหรับบันไดเลือ่ นคุณภาพสูง (ผ่าน SRP)
รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
สัดส่ วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5229 (ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5222

-

1,280,000,000 บาท

99.99
99.99

1,600,000,000 บาท
500,000,000 บาท

99.99

40,000,000 บาท
10,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
46,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
1. บริษัทฯ

ไทย

2. รับเบอร์ แลนด์
3. บริษัท หน่าฮัว่ รับเบอร์ จากัด

ไทย
ไทย

4. บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์
จากัด
5. PT Sri Trang Lingga
Indonesia
6. PT Star Rubber

ไทย

ผลิตยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ง และน ้ายางข้ น
ผลิตน ้ายางข้ นและยางแท่ง
ผลิตยางแผ่นรมควัน
น ้ายางข้ น
และยางแท่ง
ผลิตยางแผ่นรมควัน

อินโดนีเซีย

ผลิตยางแท่ง

90.00

อินโดนีเซีย

ผลิตยางแท่ง

99.00
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บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

7. บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
8. Sri Trang Ayeyar Rubber
Industry Co., Ltd.
ธุรกิจผลิตสินค้ าสาเร็จรูปจากยาง
9. SSC16

ไทย

ผลิตยางแท่ง

สัดส่ วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5229 (ร้ อยละ)
42.50

เมียนมา

ผลิตยางแท่ง

59.00

1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ไทย

40.23

200,000,000 บาท

42.50
100.00

10. SAC17
11. SSF

ไทย
จีน

12. SSH18

จีน

ผลิตถุงมือยางที่ใช้ ในทาง
การแพทย์
ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง
ตัวแทนในการนาเข้ าและ
ส่งออกถุงมือยาง
ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง

13. SRP19
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ า
14. SUSA20

จีน

ผลิตราวจับบันไดเลื่อน

10.00

380,000,000 บาท
1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
15,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
2,471,000 ยูโร

สหรัฐอเมริกา

จัดจาหน่ายถุงมือที่ใช้ ในทาง
การแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติในสิงคโปร์
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
จัดจาหน่ายและทาการตลาด
ถุงมือยางทางการแพทย์ใน
บราซิล โดยหยุดประกอบ
กิจการตังแต่
้ ต้นปี 2556
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติจากประเทศ
เวียดนามไปยังลูกค้ าต่าง ๆ

25.00

4,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ

100.00

61,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
100 ดอลลาร์ สหรัฐฯ

15. Sri Trang International Pte.
Ltd.
16. Sri Trang USA, Inc.
17. Sempermed Brasil Comé ´
rcio Exterior Ltda. (SBC)

16
17
18
19
20

ทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5222
60,000,000 บาท

สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
บราซิล

18. Shi Dong Shanghai
Rubber Co., Ltd.

จีน

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

เวียดนาม

ภายหลังจากทาธุรกรรมได้ มาซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ จะถือหุ้นใน SSC ประมาณร้ อยละ 90.2
หาก Semperit ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามข้ อกาหนดของสัญญา Call Option บริ ษัทฯ ก็จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SAC อีกต่อไป
ภายหลังจากทาธุรกรรมจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SSH อีกต่อไป
ภายหลังจากทาธุรกรรมจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SRP อีกต่อไป
ภายหลังจากทาธุรกรรมจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทฯ และ SSC จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป

หมายเหตุ*: สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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50.00

100.00
100.00

12,546,638
เรียลบราซิล

100.00

5,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

100.00

1,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5229 (ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5222

บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ธรกิจอื่น ๆ
20. บริษัท อันวาร์ พาราวูด จากัด

ไทย

99.94

10,000,000 บาท

99.99

2,065,007,500 บาท

99.99

50,000,000 บาท

99.99

15,000,000 บาท

40.00

25,000,000 บาท

ไทย

แปรรูปไม้ และผลิตไม้
ยางพาราทาเฟอร์ นิเจอร์
ดาเนินกิจการสวนยางพารา
และสวนปาล์ม
วิศวกรรมบริการ ออกแบบ
ผลิต ติดตัง้ บารุงรักษา
เครื่องจักร
ให้ บริการขนส่งทางบก
ภายในประเทศ
นายหน้ าซื ้อขายสัญญาสินค้ า
เกษตรล่วงหน้ า
ทาสวนยางพารา

99.99

5,905,000,000 บาท

สิงคโปร์

ลงทุนใน PT Star Rubber

100.00

สิงคโปร์

ลงทุนใน SBC และ FTE

50.00

มาเลเซีย

ผลิตและจาหน่ายแม่พิมพ์
สาหรับการผลิตถุงมือยาง

82.86

48,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
8,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
7,000,000 ริงกิต

21. บริษัท สตาร์ เท็กซ์ รับเบอร์
จากัด
22. บริษัท พรีเมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

ไทย

23. บริษัท สตาร์ ไลท์ เอ็กซ์เพรส
ทรานสปอร์ ต จากัด
24. บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้ า
จากัด
25. บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์
แพลนเทชัน่ จากัด
26. Shi Dong Investments Pte.
Ltd.
27. SESI

ไทย

28. FTE

ไทย

ไทย
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี21้
บริษัทฯ
สินค้ าสาเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ
99.9%

บจ. รับเบอร์ แลนด์

40.2%

บจ. สยามเซมเพอร์
เมด

50.0%

99.9%

100.0%
99.9%

99.9%

บจ. สะเดา พี.เอส.
รับเบอร์

42.5%

90.0%

PT Sri Trang
Lingga

50.0%

Semperflex
Shanghai

บจ. เซาท์แลนด์
รับเบอร์

บจ. ไทยเทค
15.0%

Itochu
Corporation

10.0%

Shanghai Semperit

100.0%
50.0%
100.0%

Sri Trang USA, Inc.

90.0%
25.0%

Shi Dong
Shanghai

82.9%
Formtech Engineering
(M) Sdn. Bhd.

โปรดพิจารณาโครงสร้ างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้ าทารายการในธุรกรรมได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้จากสารสนเทศบัญชี (1)

44

Shi Dong
Investments
Sri Trang
Indochina

50.0% บจ. สยามเซมเพอร์
Sempermed USA,
เมด
Inc.
25.0%

Sempermed
Singapore

99.9%

บจ. อันวาร์
พาราวูด

99.9%

บจ. พรี เมียร์ ซิสเต็ม
เอ็นจิเนียริ่ ง

99.9%

บจ. สตาร์ ไลท์เอ็กซ์
เพรส ทรานสปอร์ ต

99.0%

Sri Trang
Ayeyar

59.0%

50.0%

50.0%
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100.0%

Sri Trang
International

100.0%
42.5%

42.5%

บจ. เซมเพอร์ เฟล็กซ์
เอเซีย

บจ. สตาร์ เท็กซ์
รับเบอร์
100.0%

Shanghai
Sempermed

บจ. หน่าฮัว่

บริการ/ธุรกิจอื่น

จัดจาหน่ าย

Semperit
Technische
Produkte

Semperit
Technische
Produkte
50.0%
100.0%
Sempermed Brasil

PT Star Rubber

40.0%

บจ. พัฒนาเกษตร
ล่วงหน้ า

99.9%

บจ. ศรี ตรังรับเบอร์
แอนด์ แพลนเทชัน่

บมจ. ลีพฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์
44.5%

5.1.2 แนวโน้ มธุรกิจ
แผนภาพแสดงปริ มาณความต้องการและการผลิ ตยางธรรมชาติ ของโลกโดยรวมในช่วงปี 2553 – 2560
(หน่วย : พันตัน)

(หน่วย : ล้ านตัน)

แหล่งที่มา: IRSG
ตามข้ อมูลประมาณการของ The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospect to 2025
ประจาเดือนธันวาคม 2559 โดย International Rubber Study Group (IRSG) คาดการณ์ว่าแนวโน้ มความต้ องการยาง
ธรรมชาติทวั่ โลกในปี 2560 จะเท่ากับ 12,872,000 ตัน เติบโตคิดเป็ นร้ อยละ 2.9 (ปี 2559 : ร้ อยละ 3.0) ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากการเติบโตจากประเทศจีนซึ่งเป็ นผู้บริ โภคยางรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ในส่วนของอุปทาน IRSG ได้ ประมาณการว่า
ผลผลิตยางธรรมชาติในปี 2560 จะเท่ากับ 12,917,000 ตัน เติบโตขึ ้นร้ อยละ 3.8 (ปี 2559 : ร้ อยละ 1.4) โดยประเทศจีน
ประเทศอินโดนิเซีย และกลุม่ ประเทศ CAMAL* เป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเติบโตด้ านผลผลิตยางธรรมชาติคอ่ นข้ างสูง ในขณะ
ที่ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ อนั ดับหนึ่งอย่างประเทศไทยนัน้ จะมีการเติบโตเพียงเล็กน้ อยเนื่องจากได้ รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออานวย
หมายเหตุ*: กลุม่ ประเทศ CAMAL ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมา และลาว
ในปี 2560 เป็ นที่คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติจากต้ นยางที่ปลูกใหม่จะเติบโตในอัตราที่ลดลง เนื่องจาก
การปลูกต้ นยางใหม่ปรับตัวลดลงภายหลังจากช่วงที่ราคายางธรรมชาติอยูใ่ นระดับสูงช่วงปี 2548 – 2551 นอกจากนี ้ การ
ที่ราคายางอยูใ่ นระดับต่าหลายปี ตดิ ต่อกันอาจส่งผลให้ เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน หรื อเลือ่ นระยะเวลาการปลูกต้ น
ยางใหม่หรื อ การปลูก ทดแทนออกไป รวมถึ งอาจส่ง ผลให้ จ านวนแรงงานกรี ดยางและความถี่ ในการกรี ดยางลดลง
ตลอดจนลดความน่าสนใจที่จะมีชาวสวนยางรายใหม่เกิดขึ ้นด้ วย ในขณะที่ความต้ องการยางธรรมชาติยงั เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยางล้ อ ดังนัน้ IRSG จึงคาดการณ์ว่าปริ มาณผลผลิตส่วนเกินในปี 2560 จะ
เท่ากับ 45,000 ตัน ซึง่ ค่อนข้ างใกล้ เคียงจุดดุลยภาพ
กลยุทธ์ หลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คือ การขยายกาลังการผลิตธุรกิจกลางน ้าและการขยายส่วนแบ่ง
การตลาดเพื่อให้ บริ ษัทฯ คงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดยางธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด และเพื่อที่จะคงไว้ ซงึ่ ความเป็ นผู้นาตลาดในฐานะผู้ประกอบการยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ในช่วงสิบปี
ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างรวดเร็ ว โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual
Growth Rate : CAGR) ของปริ มาณการขายสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ของปริ มาณการบริ โภคยางธรรมชาติของ
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โลกถึง 4 เท่า ด้ วยรู ปแบบการดาเนินธุรกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวของบริ ษัทฯ จะเอื ้อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ อย่าง
ต่อเนื่องจากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้นของตลาดยางธรรมชาติที่ได้ รับปั จจัยหนุนจากปริ มาณอุปทานที่ถูกจากัดด้ วย
สภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออานวย ตลอดจนปริ มาณสต๊ อกยางธรรมชาติที่นครชิงเต่าในประเทศจีนที่ยงั คงอยูใ่ นระดับต่า รวมถึง
การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้นของตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์โดยรวม
5.2

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่ อย
5.2.1

ข้ อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31ธ.ค.2556

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,398.1

2,197.2

2,131.6

1,892.7

90.8

336.7

89.8

76.0

6,953.1

3,854.2

4,688.4

7,441.2

297.7

702.1

392.5

320.8

13,875.6

13,959.8

10,029.9

16,581.9

454.0

480.6

352.2

285.7

23,069.4

21,530.6

17,684.4

26,598.4

-

-

-

65.4

13.1

33.5

34.6

61.2

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

1,421.8

1,357.8

1,157.8

3,541.2

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า

3,658.8

3,379.0

2,878.2

489.2

57.1

50.6

63.7

52.4

15,605.5

15,185.5

14,355.0

12,294.8

1,489.7

1,221.2

901.2

547.7

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

449.5

330.3

31.6

27.0

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

149.8

154.5

170.3

176.3

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย

295.0

395.7

332.9

240.0

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ

270.5

203.4

146.5

121.8

42.1

36.4

34.3

21.3

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

23,452.8

22,348.0

20,106.1

17,638.3

รวมสินทรั พย์

46,522.2

43,878.6

37,790.5

44,236.7

2,479.4

2,687.4

2,579.5

3,821.5

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้นายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อยและบริษัทร่ วม
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน

เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สวนยางพาราและสวนปาล์ม – สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
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งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

30 ก.ย. 2559

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31ธ.ค.2556

13,860.4

13,446.2

9,408.4

14,223.1

1,784.5

451.4

140.3

113.4

550.0

850.0

-

1,600.0

11.8

25.0

30.0

17.9

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

166.3

271.6

212.8

532.9

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

107.2

63.9

48.6

20.5

48.7

40.0

44.3

46.5

19,008.3

17,835.6

12,464.0

20,375.7

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

3,074.4

3,742.2

2,913.5

2,113.7

หุ้นกู้

2,865.0

600.0

1,450.0

1,450.0

6.3

10.9

33.3

28.7

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ

130.8

151.8

172.5

60.1

ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ

186.6

161.7

115.2

106.9

36.1

42.5

50.2

110.6

6,272.2

4,709.2

4,734.7

3,870.0

25,280.5

22,544.7

17,198.7

24,245.7

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

1,280.0

1,280.0

1,280.0

1,280.0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

8,551.0

8,551.0

8,551.0

8,551.0

ควบคุม

(173.1)

(173.1)

(173.1)

(173.1)

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์- สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

1,413.3

1,427.8

1,470.5

1,130.2

12.8

6.8

18.9

8.5

(381.3)

(268.5)

(445.9)

(453.4)

128.0

128.0

128.0

128.0

ยังไม่ได้ จดั สรร

10,335.3

10,287.7

9,662.3

9,431.6

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

21,166.0

21,239.7

20,491.7

19,902.8

75.7

94.2

100.2

88.3

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

21,241.7

21,333.9

20,591.9

19,991.1

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

46,522.2

43,878.6

37,790.5

44,236.7

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่าจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่มจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

9 เดือนปี 2559

รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ

ปี 2558

ปี 2556

ปี 2557

54,755.1

61,291.8

75,529.9

92,185.2

(50,962.9)

(57,770.6)

(72,181.6)

(86,986.7)

3,792.2

3,521.2

3,348.3

5,198.5

138.5

186.3

133.9

260.0

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

(2,294.4)

(2,125.2)

(2,132.7)

(2,358.5)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(1,189.1)

(1,588.2)

(1,687.7)

(1,230.7)

41.9

214.2

371.1

312.5

กาไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ

125.0

1,095.3

1,122.0

338.6

กาไรจากการดาเนินงาน

614.1

1,303.6

1,155.0

2,520.4

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า

301.3

648.8

535.1

495.6

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินสุทธิ และภาษีเงินได้

915.4

1,952.4

1,690.1

3,016.0

รายได้ ทางการเงิน

27.0

48.2

49.7

46.1

ต้ นทุนทางการเงิน

(378.9)

(857.3)

(663.4)

(1,075.3)

ต้ นทุนทางการเงิน - สุทธิ

(351.9)

(809.1)

(613.7)

(1,029.3)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

563.4

1,143.3

1,076.4

1,986.7

ภาษี เงินได้

(37.8)

(31.5)

(40.1)

(149.6)

กาไรสาหรั บปี

525.6

1,111.8

1,036.2

1,837.1

-

2.3

361.4

53.3

5.9

(12.0)

10.3

(5.0)

-

(25.6)

3.9

5.5

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(111.7)

174.5

7.7

(120.6)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี

(105.8)

139.2

383.2

(66.8)

419.8

1,251.0

1,419.5

1,770.4

ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

545.1

1,118.0

1,037.8

1,820.2

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(19.6)

(6.3)

(1.5)

16.9

กาไรสาหรั บปี

525.6

1,111.8

1,036.2

1,837.1

ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

438.3

1,260.0

1,420.9

1,768.5

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(18.5)

(9.1)

(1.4)

1.9

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

419.8

1,251.0

1,419.5

1,770.4

0.43

0.87

0.81

1.42

ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
– สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน- สุทธิจากภาษี

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
การแบ่ งปั นกาไรสาหรั บปี

การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)
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งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

9 เดือนปี
2559

ปี 2558

ปี 2556

ปี 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี เงินได้

563.4

1,143.3

1,076.4

1,986.7

(130.7)

165.8

259.2

268.3

อนุพนั ธ์ทางการเงิน

140.7

(188.2)

(333.8)

392.8

ค่าเผื่อการด้ อยค่าลูกหนี ้การค้ า

(0.3)

(5.5)

8.0

14.2

(166.0)

373.8

74.5

(40.7)

25.1

24.6

15.7

25.1

839.8

1,021.7

866.9

720.9

0.5

0.7

0.8

1.5

ค่าตัดจาหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

21.7

32.7

9.8

8.6

การตัดจาหน่ายภาษี เงินได้ รอรับคืน

33.6

-

-

-

-

-

26.5

36.7

ต้ นทุนทางการเงิน

378.9

857.3

663.4

1,075.3

รายได้ เงินปั นผล

(1.2)

(36.8)

(1.6)

(22.9)

(301.3)

(648.8)

(535.1)

(495.6)

(1.3)

(44.5)

6.2

(4.2)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

29.2

6.7

(6.3)

กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

-

-

-

(0.5)

(3,098.6)
404.4
255.1

839.6
(309.6)
(4,308.6)

2,744.8
(71.6)
6,477.5

(944.2)
63.6
(3,389.7)

53.3
(5.6)

(107.9)
(2.2)

(49.5)
(12.9)

(33.2)
8.5

(198.4)

128.8

(1,143.4)

1,206.0

8.6
(1,178.2)

(4.3)
(1,038.9)

(2.1)
10,086.1

1.2
872.4

จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้

(367.2)
(148.5)

(855.3)
(173.0)

(674.0)
(141.4)

(1,047.5)
(188.3)

รับคืนภาษี เงินได้

109.3

-

-

-

รายการปรับปรุ ง
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสาร

(การกลับรายการ)ค่าเผื่อสาหรับราคาทุนของสินค้ าคงเหลือที่เกิน
กว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม

ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
(กาไร)ขาดทุนจากการขายและการตัดจาหน่ายที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการประเมินราคามูลค่ายุตธิ รรมของ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
- ลูกหนี ้นายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
- สินค้ าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

9 เดือนปี
2559
(0.2)

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย

ปี 2558

ปี 2556

ปี 2557

(7.2)

(0.9)

(0.1)

(1,584.8)

(2,074.4)

9,269.9

(363.6)

-

-

65.2

-

20.4

1.1

26.6

38.3

-

0.1

(0.04)

-

1.2

36.8

526.1

481.3

-

-

-

(8.0)

(114.6)

-

-

-

30.0

-

-

-

-

-

-

6.8

24.2

114.1

21.2

49.7

ปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,680.6)

(2,616.5)

(3,010.8)

(3,664.0)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,719.4)

(2,464.4)

(2,371.7)

(3,087.8)

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

434.7

4,005.4

(5,041.7)

1,868.0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

810.0

1,230.2

940.0

1,826.3

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(171.7)

(90.3)

(113.4)

(114.0)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

2,265.0

-

-

900.0

เงินสดจ่ายเพื่อการชาระหุ้นกู้

(300.0)

-

(1,600.0)

-

(20.8)

(31.9)

(25.5)

(31.7)

(512.0)

(512.0)

(832.0)

(640.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

รับชาระค่าหุ้นจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

3.1

13.3

1.6

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,505.2

4,604.5

(6,659.2)

3,810.1

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(799.1)

65.6

238.9

358.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

2,197.2

2,131.6

1,892.7

1,534.0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

1,398.1

2,197.2

2,131.6

1,892.7

(1,655.6)

(2,590.4)

(2,904.7)

(3,996.6)

หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ ้น

2.9

4.5

42.3

62.8

เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น(ลดลง)

(27.9)

(30.6)

(148.4)

269.7

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริษัทร่ วม
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย(เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ า
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่ วม
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่ วม
เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางพาราและ
สวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางพารา และสวน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายแก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน:
ซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ม และสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
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งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)

9 เดือนปี
2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

เงินสดจ่ ายเพื่อซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ มและสินทรั พย์
ไม่ มีตัวตน

(1,680.6)

(2,616.5)

(3,010.8)

(3,664.0)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราส่ วนทางการเงิน
9 เดือนปี
2559
(ปรั บเทียบ
เต็มปี )

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.21

1.21

1.42

1.31

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.44

0.34

0.55

0.46

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.11)

(0.14)

0.56

(0.02)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า1

เท่า

14.80

15.81

13.07

13.82

วัน

24.32

22.77

27.55

26.06

เท่า

4.88

4.82

5.42

5.85

วัน

73.74

74.75

66.36

61.53

อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้ าหนี ้

เท่า

47.66

37.22

34.03

38.82

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

7.55

9.67

10.58

9.27

Cash Cycle

วัน

90.51

87.84

83.33

78.31

อัตรากาไรขันต้
้ น

ร้ อยละ

6.93

5.74

4.43

5.64

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

ร้ อยละ

1.12

2.13

1.53

2.73

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

ร้ อยละ

(2.58)

(1.59)

8.03

(0.14)

ร้ อยละ

1.00

1.82

1.37

1.97

ร้ อยละ

3.41

5.33

5.11

9.35

ร้ อยละ

1.61

2.74

2.53

4.50

ร้ อยละ

11.20

13.73

13.63

22.39

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร7

เท่า

4.36

3.87

5.38

8.09

8

เท่า

1.62

1.51

1.84

2.28

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.12

0.95

0.73

1.12

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.19

1.06

0.84

1.21

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.98

0.79

0.58

0.88

อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวสุทธิตอ่ EBITDA

เท่า

2.16

0.72

0.88

0.45

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

(0.94)

(1.38)

15.03

0.80

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

(0.57)

(0.64)

1.66

(0.08)

ร้ อยละ

N.A.

45.79

49.34

45.71

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

2

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
3

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร

อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

4

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

6

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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หมายเหตุ:
1. คานวณโดยนารายได้ จากการขายและบริการหารด้ วยลูกหนี ้การค้ าเฉลี่ย
2. คานวณโดยนาต้ นทุนขายและการให้ บริการหารด้ วยสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย
3. คานวณโดยนาต้ นทุนขายและการให้ บริการหารด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ย
4. คานวณโดยนากาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
5. คานวณโดยนากาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่หารด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
6. คานวณโดยนาผลรวมของกาไรสุทธิปีสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่และค่าเสื่อมราคา หารด้ วย สินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย
7. คานวณโดยนารายได้ จากการขายและบริการหารด้ วยสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ย
8. คานวณโดยนารายได้ รวมหารด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

5.2.2

คาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของปี 2558 และงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด 30
กันยายน 2559

ผลการดาเนินงานปี 2558
สรุปผลประกอบการ
หน่วย: ล้ านบาท
ปี 2558
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

ปี 2557

% YoY

61,291.8

75,529.9

-18.9%

(57,770.6)

(72,181.6)

-20.0%

3,521.2

3,348.3

5.2%

(3,713.4)

(3,820.4)

-2.8%

รายได้ อื่น

186.3

133.9

39.1%

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

214.2

371.1

-42.3%

กาไรอื่น (สุทธิ)

1,095.3

1,122.0

-2.4%

กาไรจากการดาเนินงาน

1,303.6

1,155.0

12.9%

648.8

535.1

21.3%

(EBITDA)

3,007.5

2,567.5

17.1%

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)

1,952.4

1,690.1

15.5%

ต้ นทุนทางการเงิน (สุทธิ)

(809.1)

(613.7)

31.9%

ภาษี เงินได้

(31.5)

(40.1)

-21.5%

กาไรสุทธิ

1,111.8

1,036.2

7.3%

1,118.0

1,037.8

7.7%

(6.3)

(1.5)

-311.8%

ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย

ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ปี 2558 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยงั คงอยู่ในช่วงขาลงจากปั จจัยรุ มเร้ านานัปการ อาทิ ความเปราะบางของ
เศรษฐกิจโลกที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การเติ บโตของเศรษฐกิจจีนที่ต่าที่สดุ ในรอบ 25 ปี การปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของราคาน ้ามันและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ เป็ นต้ น การแทรกแซงราคา
ยางของรัฐบาลไทยที่ดาเนินการในระหว่างที่ปริ มาณความต้ องการยางธรรมชาติของโลกมีการชะลอตัวลง อีกทั ง้ ราคา

52

ยางธรรมชาติยงั ปรับตัวลดลงจนแตะระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี ไม่เพียงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องตังค่
้ าเผื่อการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ แต่ยงั ส่งผลให้ ราคาวัตถุดิบในประเทศปรับตัวสูงขึ ้นในขณะที่ราคาในตลาดโลกมิได้ ปรับตัวสูงขึ ้นในระดับเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ด้ วยนโยบายการขายแบบเลือกสรร (Selective Selling) ที่คงไว้ ซึ่งความสมดุลระหว่างปริ มาณการ
ขายและกาไรรวมถึงกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่ม
ผลิตผลทางการผลิต ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการโดดเด่นเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งหลายรายในอุตสาหกรรมเดียวกัน กาไร
สุทธิปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน แม้ ว่ารายได้ จะปรับตัวลดลงร้ อยละ 18.9 จากการปรับตัวลดลงของ
ราคาขายเฉลีย่ และปริ มาณการขายที่ลดลงตามปริ มาณความต้ องการของยางธรรมชาติที่ออ่ นตัวลง
อัตรากาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรขันต้
้ น การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่ง
กาไรจากกิจการร่ วมค้ า การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และการเพิ่มขึ ้นของรายได้ อื่น ซึ่งปั จจัยดังกล่าว
บางส่วนได้ หกั ลบกับกาไรจากการป้องกันความเสีย่ งที่ลดลง และต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้น
บริ ษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษ (Non-recurring item) ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินกิจการในระหว่างปี 2557 – 2558
รายได้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 61,291.8 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ
18.9 จากปี ที่ผา่ นมา ปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ รายได้ ลดลง คือราคาขายเฉลีย่ ที่ลดลงร้ อยละ 19.4 ตามการลดลงของราคายาง
ธรรมชาติในตลาดโลก ซึ่งเป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน ้ามันและ
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ นอกจากนี ้ นโยบาย Selective Selling ของบริ ษัทฯ เพื่อ
คงไว้ ซึ่งความสามารถในการทากาไรในช่วงที่ราคาวัตถุดิบไม่ได้ ปรับตัวสะท้ อนราคาตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากการ
ชะลอตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้ สง่ ผลให้ ปริ มาณการขายปรับตัวลดลงร้ อยละ 7.0 จากปี ก่อน
รายได้ อื่นในปี 2558 เท่ากับ 186.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 39.1 ส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึ ้นของเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
ปริ มาณการขาย
ปริ มาณการขายสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,119,966 ตัน ปรับตัวลดลงร้ อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงภาษี ตอบโต้ การทุ่มตลาดที่สหรัฐอเมริ กากลับมาเรี ยกเก็บในเดือนมกราคม 2558 จากการ
นาเข้ ายางล้ อรถโดยสารส่วนบุคคลและยางล้ อรถบรรทุกจากประเทศจีน ได้ สง่ ผลกระทบทาให้ ปริ มาณการนาเข้ ายาง
ธรรมชาติของจีนปรับตัวลดลง ด้ วยเหตุนี ้ปริ มาณการขายไปยังประเทศจีนของบริ ษัทฯ จึงปรับตัวลดลงร้ อยละ 14.8 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 นอกจากนี ้ ท่ามกลางปั จจัยลบต่างๆ ในอุตสาหกรรมทาให้ ลกู ค้ าลดปริ มาณการเก็บสินค้ าคงเหลือ ส่งผล
ให้ ปริ มาณการขายภายในประเทศ ประเทศกลุม่ ยุโรป สหรัฐอเมริ กา และเวียดนาม ปรับตัวลดลง แม้ ว่าจะหักลบกับการ
เพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลี
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การปี 2558 เท่ากับ 57,770.6 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับปี 2557
ซึง่ เป็ นการลดลงในอัตราที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการลดลงของรายได้ จากการขายและบริ การ เนื่องจากต้ นทุนขายส่วนใหญ่
กว่าร้ อยละ 90 มาจากต้ นทุนวัตถุดิบ ดังนัน้ การที่บริ ษัทฯ มีโรงงานกระจายอยู่ตามแหล่งวัตถุดิบยางทัว่ ประเทศและมี
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เครื อข่ายในการสรรหาวัตถุดิบที่แข็งแกร่ งครอบคลุมทุกพื ้นที่ที่สาคัญ จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบในการเข้ าถึงแหล่ง
วัตถุดิบและสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กาไรขันต้
้ น
ด้ วยนโยบาย Selective Selling รวมถึงกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มผลิตผลทางการผลิต ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 3,521.2 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 จากปี ก่อนหน้ า แม้ ว่ารายได้ ของบริ ษัทฯ จะปรับตัวลดลงจากสภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของ
ตลาดยางธรรมชาติ อัตรากาไรขันต้
้ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4.4 ในปี ที่แล้ ว มาอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ในปี 2558 ถึงแม้ ว่า
การปรับตัวลดลงจนแตะระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี ของราคายางธรรมชาติสง่ ผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องตังค่
้ าเผื่อการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ ทังนี
้ ้ หากปรับปรุ งกาไรขันต้
้ นโดยบวกกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน 373.8 ล้ านบาท
และ รวมผลกาไรที่เกิดขึ ้นจริ งจากการป้องกันความเสี่ยงจานวน 1,085.8 ล้ านบาท อัตรากาไรขันต้
้ นปรับปรุ งในปี 2558
จะอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็ นระดับที่สงู เป็ นประวัติการณ์นบั ตังแต่
้ ที่ราคายางธรรมชาติทาจุดสูงสุดในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าปี ที่
แล้ วที่ร้อยละ 6.1
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2558 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้ เงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้นอย่างต่อเนื่อ ง ค่าเงินบาทเฉลี่ยทังปี
้ ปรับตัวอ่อนค่าลงร้ อยละ 5.4 จากเฉลี่ย 32.34 บาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2557 เป็ น 34.09 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2558 การแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐดังกล่าว
ส่งผลให้ ราคายางธรรมชาติซงึ่ อยูใ่ นรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐมีการปรับตัวลดลง แม้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ ปรับลดการใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรับประโยชน์จากการแข็งค่าขึ ้นของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ กาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นยังคงปรับตัวลดลงเป็ น 214.2 ล้ านบาทในปี 2558 หรื อลดลงร้ อยละ 42.3 จากปี 2557
กาไรอื่น
กาไรอื่นสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,095.3 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.4 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของกาไร
จากตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเกี่ยวกับยางพาราซึ่งเป็ นผลมาจากปริ มาณการขายที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่มขึ ้นของ
ขาดทุนจากการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2558 เท่ากับ 1,303.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.9 จากปี ก่อน อัตรา
กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 1.5 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ลดลงซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าที่ปรึ กษา และการเพิ่มขึ ้นของรายได้ อื่น จากเงินปั นผล
รับจากเงินลงทุนในบริ ษัทอื่น แม้ วา่ บางส่วนจะหักลบกับการลดลงของกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรอื่น
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิเท่ากับ 1,118.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 จาก 1,037.8 ล้ านบาทในปี 2557 โดยมีอตั รากาไรสุทธิ
ในปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 1.4 ในปี ก่อนหน้ า การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรสุทธิเป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของกาไรจากการดาเนินงาน การเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจร่วมทุนในธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ที่มี
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กาไรสูงขึ ้น แม้ วา่ บางส่วนจะหักลบกับต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นจากขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินกู้ในสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นผลจากการที่เงินสกุลรูเปี ยอินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
การวิเคราะห์ ผลประกอบการตามสายธุรกิจปี 2558
การจาแนกรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ (ล้ านบาท)
ยางแท่ ง
%
ยางแผ่ นรมควัน
%
นา้ ยางข้ น
%
อื่นๆ

*

%
รวมรายได้ จากการขายและบริการ

ปี 2558

ปี 2557

% YoY

44,482.7

57,512.4

-22.7%

72.6%

76.1%

5,462.4

9,818.5

8.9%

13.0%

4,774.2

5,631.5

7.8%

7.5%

6,572.5

2,567.5

10.7%

3.4%

61,291.8

75,529.9

-44.4%
-15.2%
156.0%
-18.9%

หมายเหตุ:
*
ประกอบไปด้ วยรายได้ จาก (ก) การจาหน่ายไม้ ฟืนและบรรจุภณ
ั ฑ์ไม้ และ (ข) การให้ บริ การบางประเภท (เช่น บริ การด้ านการขนส่ง
การวิจยั และพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ) แก่บริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ และกิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ รวมถึงบริ ษัทภายนอกอื่น ๆ
(ค) รายได้ จากการขายถุงมือ

ยางแท่ง TSR (Technically Specified Rubber)
รายได้ จากการจาหน่ายยางแท่ง ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ ปรับตัวลดลงร้ อยละ 22.7 เมื่อทียบกับปี ก่อน
การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ ลดลงร้ อยละ 18.7 ซึ่งสอดคล้ องกับการลดลงของราคา SICOM และ
การปรับตัวลดลงของปริ มาณการขายร้ อยละ 4.8
ราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงภายใต้ สภาวะอุตสาหกรรมที่ไม่เอื ้ออานวยไม่เพียงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องตังค่
้ า
เผื่อการลดลงของสินค้ าคงเหลือ แต่ยังส่งผลให้ ราคาวัตถุดิบไม่ได้ สะท้ อนราคาในตลาดโลก ด้ วยนโยบาย Selective
Selling ปริ มาณการขายที่ลดลงจึงชดเชยด้ วยอัตรากาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้น แม้ ว่ากาไรขันต้
้ นปรับตัวลดลงเล็กน้ อยที่ร้อยละ
1.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ยางแผ่นรมควัน RSS (Ribbed Smoked Sheet)
รายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันลดลงร้ อยละ 44.4 จากปี ก่อน โดยปั จจัยหลักมาจากราคาขาย
เฉลี่ยที่ลดลงและปริ มาณการขายที่ลดลงร้ อยละ 19.5 และร้ อยละ 30.9 ตามลาดับ ปริ มาณการขายที่ปรับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทุนมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer Fund)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่ ได้ สง่ ผลกระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดิบของบริ ษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับฤดู
ที่ยางให้ ผลผลิตต่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงต้ นไตรมาสที่ 3 ของทุกปี จากการปรับตัวลดลงของราคายางธรรมชาติและ
ปริ มาณการขายส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้ อยละ 32.5 อย่างไรก็ตาม อัตรากาไร
ขันต้
้ นได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2557
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น ้ายางข้ น (Concentrated Latex)
รายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ายางข้ นปรับตัวลดลงร้ อยละ 15.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลง
ร้ อยละ 18.5 ของราคาขายเฉลีย่ แม้ วา่ จะหักลบกับการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายร้ อยละ 4.0 จากปี ที่แล้ ว อันเป็ นผลมา
จากราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็ นสินค้ าทดแทนกันทาให้ อปุ สงค์น ้ายางข้ นจาก
ผู้ผลิตถุงมือยางสูงขึ ้น ซึง่ ปั จจัยบวกนี ้ได้ สง่ ผลให้ กาไรขันต้
้ นปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 7.5 จากปี ก่อนและอัตรากาไรขันต้
้ นก็ได้
ปรับตัวดีขึ ้นจากปี ก่อนด้ วยเช่นกัน
ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้น 3,846.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.7 จากปี ก่อนเป็ น 21,530.6 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือจานวน 3,929.8 ล้ านบาท จากการขยายกาลังการผลิต การ
เพิ่มขึ ้นของลูกหนีน้ ายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจานวน 309.6 ล้ านบาทจากการเพิ่มขึ ้นของการใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงิน และการเพิ่มขึ ้นของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจานวน 247.0 ล้ านบาท โดยหักลบกับการลดลงลูกหนี ้
การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 834.2 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามสถานการณ์ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 2,241.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.2 เป็ น 22,348.0 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558
ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 830.5 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจาหน่าย
ออก) จากการตังโรงงานใหม่
้
ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วม
ค้ าจานวน 700.7 ล้ านบาทจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยาง
จานวน 320.0 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิจานวน 298.7 ล้ านบาท จากการติดตังระบบ
้
SAP
และต้ นทุนทางตรงในการติดตังระบบ
้
SAP
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 5,371.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 43.1 เป็ น 17,835.6 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 4,037.8 ล้ านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของ
สินค้ าคงเหลือ การเพิ่มขึ ้นของส่วนที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี ของหุ้นกู้จานวน 850.0 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของส่วน
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จานวน 311.1 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลง 25.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.5 เป็ น 4,709.2 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 ซึง่ ส่วนใหญ่มา
จากการลดลงของหุ้นกู้จานวน 850.0 ล้ านบาท หักลบกับการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว (หักส่วนที่ครบกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ) จานวน 828.8 ล้ านบาท เพื่อใช้ ลงทุนในธุรกิจสวนยางพาราและขยายกาลังการผลิต
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึ ้น 742.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.6 เป็ น 21,333.9 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 จากกาไรสุทธิ
จากการดาเนินธุรกิจระหว่างปี หกั ลบกับเงินปั นผลจ่ายจานวน 512.0 ล้ านบาท
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนจานวน 2,259.7 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุนเพื่อการ
สร้ างและขยายฐานการผลิตยางแท่งจานวน 1,370.2 ล้ านบาท และรายจ่ายลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจสวนยางพารา
จานวน 668.1 ล้ านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนหลักจาก กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน และ
หุ้นกู้
ความสามารถในการชาระเงินกู้และการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของวงเงิน
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.06 เท่า ซึง่ เป็ นระดับที่คอ่ นข้ างตา่ เมื่อเทียบกับ
คูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้ วา่ ปี 2558 บริ ษัทฯ จะมีอตั ราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ยและอัตราส่วน
ความสามารถชาระภาระผูกพันติดลบซึง่ เป็ นผลจากกระแสเงินสดจากการดาเนินการติดลบอันเนื่องมาจากสินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2558 ซึง่ อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าปกติ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเพียงช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 หลังจากนัน้
ปริ มาณสินค้ าคงเหลือได้ ปรับตัวเข้ าสูร่ ะดับปกติตามความต้ องการของตลาด ซึง่ ทาให้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดทีด่ ีขึ ้น
ตามลาดับอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสาหรับทุกวงเงินที่ได้ ก้ ยู ืม
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่องคานวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้ วยยอดหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.21 เท่า จาก 1.42 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องที่ปรับตัวลดลงเป็ นผลมาจากการที่หนี ้สินหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจเพิ่ม
สูงขึ ้นในอัตราที่เร็ วกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคานวณจากการหารยอดขายด้ วยมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) และ
สวนยางพาราและสวนปาล์ม (สุทธิ) เฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มี
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 3.87 เท่า และ 5.38 เท่า ตามลาดับ สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ถาวรเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการขยายกาลังการผลิต รวมถึงการเพิ่มขึ ้น
ของพื ้นที่ปลูกสวนยางพารา ในขณะที่รายได้ จากการขายและบริ การปรับตัวลดลงจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับ ตัวลดลงและ
ปริ มาณการขายที่ลดลง
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets "ROA")
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์คานวณจากการหารกาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ด้ วยสินทรัพย์รวม
เฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้ อยละ 2.74 และร้ อยละ 2.53 ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยของ ROA เป็ นผลมาจากการที่กาไรสุทธิ
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ปรับตัวสูงขึ ้นในอัตราที่เร็ วกว่าสินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity "ROE")
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคานวณจากการหารกาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมเฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เท่ากับร้ อยละ 5.33 และร้ อยละ 5.11 ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับ ROA การปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยของ ROE เป็ นผลมา
จากการที่กาไรสุทธิปรับตัวสูงขึ ้นในอัตราที่เร็ วกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E")
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คานวณจากการหารหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.06 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นผลมาจาการ
เพิม่ สูงขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2559
สรุปผลประกอบการ
(หน่วย : ล้ านบาท)
9 เดือนปี 2559

9 เดือนปี 2558

54,755.1

45,825.0

19.5%

(50,962.9)

(42,921.0)

18.7%

3,792.2

2,903.9

30.6%

(3,483.5)

(2,592.6)

34.4%

138.5

106.0

30.6%

41.9

305.5

-86.3%

กาไรอื่น (สุทธิ)

125.0

760.3

-83.6%

กาไรจากการดาเนินงาน

614.1

1,483.2

-58.6%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า

301.3

460.9

-34.6%

1,777.4

2,693.7

-34.0%

915.4

1,944.1

-52.9%

(351.9)

(775.5)

-54.6%

ภาษี เงินได้

(37.8)

(11.1)

241.1%

กาไรสุทธิ

525.6

1,157.5

-54.6%

ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

545.1

1,165.2

-53.2%

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(19.6)

(7.7)

-155.7%

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้ อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
(EBITDA)
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)
ต้ นทุนทางการเงิน (สุทธิ)
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% YoY

ผลการดาเนินงานโดยรวม
ภายหลังจากที่ราคายางธรรมชาติแตะระดับต่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปั จจัยบวกจากปริ มาณอุปทานที่
ถูกจากัดด้ วยสภาพอากาศที่แห้ งแล้ งผิดปกติตามมาด้ วยปริ มาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการการจากัดการ
ส่งออกของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในช่ว งระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 ได้ หนุนให้ ราคายาง
ธรรมชาติปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้นและปริ มาณความต้ องการบริ โภคยางธรรมชาติเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ ้น ด้ วยฐานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีการกระจายตัวของภาคการผลิตเป็ นอย่างดี ได้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีปริ มาณการขายสาหรับงวดเก้ า เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สูงที่สดุ ในประวัติศาตร์ ที่ 1,094,479 ตัน ท่ามกลางข้ อจากัดด้ านอุปทานของวัตถุดิบด้ วย
เหตุนี ้รายได้ ของจึงเพิ่มมากขึน้ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 9 จากงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 เป็ นร้ อยละ 12
อย่างไรก็ ดี สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและราคายางธรรมชาตินีส้ ่งผลกระทบเชิ งลบต่อ
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ เมื่อ รวมกับการปรั บตัวลดลงของกาไรจากการป้อ งกันความเสี่ยงของยาง
ธรรมชาติ และการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ตลอดจนการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วมจึง
ส่งผลในเชิงลบต่อผลประกอบการสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
บริ ษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษ (Non-recurring item) ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินกิจการในระหว่างงวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การรวม 54,755.1 ล้ าน
บาท ปรับตัวเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริมาณการ
ขายคิดเป็ นร้ อยละ 34.0 ตามปริ มาณอุปสงค์จากผู้ผลิตยางล้ อที่เพิ่มสูงขึ ้น แม้ วา่ จะหักลบกับการปรับตัวลดลงของราคา
ขายเฉลีย่ ที่ร้อยละ 11.0
รายได้ อื่นสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 138.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.6 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการเพิ่ม ขึน้ ของรายได้ ชดเชยเงิ น ประกัน รายได้ ค่า บริ การ
สานักงาน และค่าเช่ารับ
ปริ มาณการขาย
ปริ มาณการขายสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สูงที่สดุ ในประวัติศาตร์ ที่ 1,094,479 ตันหรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.0 ท่ามกลางข้ อจากัดด้ านอุปทานของวัตถุดิบ การกระจายตัวเป็ นอย่างดีของโรงงานบริ ษัทฯ ทาให้
บริ ษัทฯ สามารถรองรั บอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายไปยังประเทศจีน สิงคโปร์ ไทย อินเดีย และญี่ปนุ่
ต้ นทุนขาย
แม้ จะต้ องเผชิญกับข้ อจากัดด้ านอุปทานของวัตถุดิบ ต้ นทุนขายและการให้ บริ การสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 50,962.9 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2558 ซึ่งเป็ น
การเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เนื่องจากต้ นทุนขายส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 90 มาจาก

59

ต้ นทุนวัตถุดิบ ดังนัน้ การที่บริ ษัทฯ มีโรงงานกระจายอยู่ตามแหล่งวัตถุดิบยางทัว่ ประเทศและมีเครื อข่ายในการสรรหา
วัตถุดิบที่แข็งแกร่งครอบคลุมทุกพื ้นที่ที่สาคัญ จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบในการเข้ าถึงแหล่งวัตถุดิบและสามารถบริ หาร
จัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กาไรขันต้
้ น
กาไรขันต้
้ นสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 3,792.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.6
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 อัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 6.9 ซึ่งเพิ่มขึ ้นงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 ที่ร้อยละ 6.3 การเพิ่มขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้ นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนหน้ า เกิ ดจากการที่อุปสงค์ และ
ภาพรวมของตลาดยางธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ ้น หากสมมติว่าไม่มีกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน
166.0 ล้ านบาท และรวมผลกาไรที่เกิดขึ ้นจริ งจากการป้องกันความเสีย่ งจานวน 397.9 ล้ านบาท อัตรากาไรขันต้
้ นปรับปรุง
ของงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จะเท่ากับร้ อยละ 7.3 ซึง่ ลดลงจากร้ อยละ 8.6 ของงวดเดียวกันปี 2558
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ภาพรวมค่าเงินบาทเฉลี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงร้ อยละ 4.6 จากเฉลี่ย 33.55 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐในงวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ น 35.08 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายการปรั บขึน้ อัตราดอกเบี ย้ ของธนาคารกลางสหรั ฐ เป็ น เหตุให้ เ งิ นทุนเคลื่อนย้ ายและอัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวนมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึงส่งผลให้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงเป็ น 41.9 ล้ านบาทสาหรับงวด
เก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 หรื อลดลงร้ อยละ 86.3 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
กาไรอื่น
กาไรอื่นสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 125.0 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 83.6
ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของกาไรจากตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเกี่ยวกับยางพาราซึ่งเป็ นผลมาจากความผันผวนของ
ราคายางธรรมชาติและการปรับลดการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเนื่องจากปริ มาณอุปสงค์ยางธรรมชาติปรับตัวดีขึ ้น
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 614.1 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 58.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 อัตรากาไรจากการดาเนินงานจึงลดลงเหลือร้ อยละ 1.1 จากเดิมร้ อยละ 3.2
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารตาม
การขยายตัวของปริ มาณการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเพิ่มขึ ้นของค่าสงเคราะห์การทาสวนยาง ค่าขนส่ง และค่าระวาง
สินค้ า รวมถึงการลดลงของกาไรจากการป้องกันความเสีย่ งซึง่ ประกอบไปด้ วยกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับยางพารา
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 545.1 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงร้ อยละ 53.2
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 1.0 ปรับตัวลดลงจากงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ร้อยละ 2.5 อัตรากาไร
สุทธิที่ปรับตัวลดลงมีสาเหตุมาจากการลดลงของกาไรจากการดาเนินงาน และการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจร่ วม
ทุนในธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ที่มีกาไรลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่ มปรับตัวสูงขึ ้น แม้ ว่าจะหักลบต้ นทุนทางการ
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เงินที่ลดต่าลงจากกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินกู้ในสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นผลจากการที่เงินสกุลรู เปี ยอิน
โดเซียแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
การวิเคราะห์ ผลประกอบการตามสายธุรกิจสาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
การจาแนกรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ (ล้ านบาท)
9 เดือนปี 2559
39,503.1
72.1%
5,248.6
9.6%
4,167.9
7.6%
5,835.5
10.7%
54,755.1

ยางแท่ ง
%
ยางแผ่ นรมควัน
%
นา้ ยางข้ น
%
อื่นๆ *
%
รวมรายได้ จากการขายและบริการ

9 เดือนปี 2558
33,476.5
73.1%
4,115.9
9.0%
3,458.0
7.5%
4,774.6
10.4%
45,825.0

% YoY
18.0%
27.5%
20.5%
22.2%
19.5%

หมายเหตุ:
*
ประกอบไปด้ วยรายได้ จาก (ก) การจาหน่ายไม้ ฟืนและบรรจุภณ
ั ฑ์ไม้ และ (ข) การให้ บริ การบางประเภท (เช่น บริ การด้ านการขนส่ง
การวิจยั และพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ) แก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้ าของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทภายนอกอื่นๆ (ค)
รายได้ จากการขายถุงมือ

ยางแท่ง TSR (Technically Specified Rubber)
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.0 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายคิดเป็ นร้ อยละ 33.5 แม้ วา่ จะหักลบกับการลดลงของราคาขายเฉลีย่ ที่ร้อยละ 11.6
ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับราคา SICOM ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ของยาง
ธรรมชาติ เมื่อเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่บริ ษัทฯ ดาเนินนโยบายการขายแบบเลือกสรร
(Selective selling) ด้ วยเหตุนี ้กาไรขันต้
้ นของยางแท่งจึงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.9 ซึ่งเป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นด้ วย
เช่นกัน
ยางแผ่นรมควัน RSS (Ribbed Smoked Sheet)
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.5 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง การเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายคิดเป็ นร้ อยละ 41.9 แม้ วา่ จะหักลบกับการลดลงของราคา
ขายเฉลี่ยที่ร้อยละ 10.1 ถึงแม้ ว่าจะได้ รับผลกระทบจากปริ มาณวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจากัด ปริ มาณการขายสาหรับงวด
เก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 ที่ปริ มาณการขายได้ รับผลกระทบ
จากการแทรกแทรงราคายางของรัฐบาลไทย กาไรขันต้
้ นของผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 72.4 ส่งผล
ให้ อตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัวเพิ่มขึ ้น
น ้ายางข้ น (Concentrated Latex)
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์น ้ายางข้ นขยายตัวร้ อยละ 20.5 โดยการเพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโต
ของปริ มาณการขายที่ร้อยละ 31.4 ตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปริ มาณอุปสงค์ แม้ จะหักลบกับการลดลงของราคา
ขายเฉลีย่ ที่ร้อยละ 8.3 กาไรขันเติ
้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ในขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัวลดลง
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ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1,538.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.1 เป็ น 23,069.4 ล้ านบาท ณ 30 กันยายน 2559
จากเดิมที่เท่ากับ 21,530.6 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
อื่นจานวน 3,098.8 ล้ านบาท ตามปริ มาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยหักลบกับการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจานวน 799.1 ล้ านบาท การลดลงของลูกหนี ้นายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจานวน 404.4 ล้ าน
บาทจากการปรับลดการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเนื่องจากปริ มาณอุปสงค์ยางธรรมชาติปรับตัวดีขึ ้น และการลดลง
ของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจานวน 245.9 ล้ านบาทซึง่ เป็ นผลมาจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1,104.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.9 เป็ น 23,452.8 ล้ านบาท ณ 30 กันยายน 2559
จากเดิมที่เท่ากับ 22,348.0 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จานวน 420.0 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจาหน่ายออก) จากการตังโรงงานใหม่
้
และการขยายโรงงานยาง
แท่งและน ้ายางข้ น การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าจานวน 343.8 ล้ านบาทจากผลประกอบการที่
เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยางจานวน 268.5 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิจานวน 119.1 ล้ านบาท จากการติดตังระบบ
้
SAP และต้ นทุนทางตรงในการติดตังระบบ
้
SAP
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1,172.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.6 เป็ น 19,008.3 ล้ านบาท ณ 30 กันยายน 2559 จาก
เดิมที่เท่ากับ 17,835.6 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จานวน 1,333.1 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน จานวน 414.2 ล้ านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของปริ มาณการขาย แม้ วา่ จะหักลบกับการลดลงของส่วนที่ถึง
กาหนดชาระใน 1 ปี ของหุ้นกู้จานวน 300.0 ล้ านบาท และการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 208.0 ล้ าน
บาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1,563.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 33.2 เป็ น 6,272.2 ล้ านบาท ณ 30 กันยายน 2559
จากเดิมที่เท่ากับ 4,709.2 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้จานวน 2,265.0 ล้ าน
บาท เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินการของบริ ษัทฯ หักลบกับการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว (หักส่วนที่ครบกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี ) จานวน 694.9 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 92.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.4 เป็ น 21,241.7 ล้ านบาท ณ 30 กันยายน 2559 จากเดิมที่
เท่ากับ 21,333.9 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 512.0 ล้ านบาท และการ
เพิ่มขึ ้นของขาดทุนจากผลต่างสะสมจากการแปลงค่าจานวน 112.8 ล้ านบาท หักลบกับกาไรสุทธิจากการดาเนินธุรกิจ
ระหว่างปี
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แหล่ งที่มาของเงินทุน
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนจานวน 1,510.9 ล้ านบาท โดยส่วน
ใหญ่ประกอบด้ วยรายจ่ายลงทุนเพื่อการสร้ างและขยายฐานการผลิตยางแท่งจานวน 1,069.4 ล้ านบาท และรายจ่าย
ลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจสวนยางพาราจานวน 350.8 ล้ านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนหลักจาก กระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้
ความสามารถในการชาระเงินกู้และการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของวงเงิน
ณ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.19 เท่า ซึ่งเป็ นระดับที่ค่อนข้ างต่า
เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้ วา่ ผลการดาเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯ จะมีอตั ราส่วน
ความสามารถชาระดอกเบี ้ยและอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพันติดลบซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานติดลบอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า
เนื่องจากบริ ษัทฯ มียอดขายสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
สาหรับทุกวงเงินทีไ่ ด้ ก้ ยู ืม
บริ ษัทฯ ได้ รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินในจานวนวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาทเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการ
ได้ มาซึง่ หุ้นของ SSC ซึง่ ในภายหลังบริ ษัทฯ จะทาการ Push-Down หนี ้ดังกล่าวไปที่ SSC ในจานวนวงเงินสูงสุด 4,410
ล้ านบาท โดยมีระยะเวลาการชาระหนี ้สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2566 ด้ วยอัตราดอกเบี ้ย MLR-2.25% ด้ วยขนาดของธุรกิจ
และศักยภาพในการทากาไรของ SSC ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า SSC จะสามารถสร้ างกระแสเงินสดเพื่อจ่าย
ชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยสาหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ ตามที่สถาบันการเงินกาหนด
อัตราส่ วนทางการเงินสาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่องคานวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้ วยยอดหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องไม่เ ปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.21 เท่า และ
1.21 เท่า ตามลาดับ
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคานวณจากการหารยอดขายด้ วยมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสวน
ยางพาราและสวนปาล์ม (สุทธิ) เฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั รา
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 3.87 เท่า และ 4.36 เท่า ตามลาดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของอัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ ้นตามการเจริ ญเติบโตของปริ มาณการขาย ซึ่งเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึ ้นที่เร็ วกกว่าการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสวนยางพาราและสวนปาล์ม
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets "ROA")
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์คานวณจากการหารกาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ด้ วยสินทรั พย์รวม
เฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้ อยละ 2.74 และร้ อยละ 1.61 ตามลาดับ การปรับตัวลดลงของ ROA เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวม
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เฉลีย่ ในขณะที่กาไรสุทธิปรับตัวลดลง
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity "ROE")
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคานวณจากการหารกาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมเฉลี่ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เท่ากับร้ อยละ 5.33 และร้ อยละ 3.41ตามลาดับ การปรับตัวลดลงของ ROE มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของ
กาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E")
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คานวณจากการหารหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.06 เท่า และ 1.19 เท่า ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นผลมาจาการ
เพิ่มสูงขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
5.2.3

ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบต่ อกาไรของบริษัทฯ

5.2.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทฯ
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปซึ่งรวมถึงยางธรรมชาติอาจมีความผันผวนของราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์โดยทัว่ ไป ซึง่ รวมถึงยางธรรมชาติมกั มีความผันผวนด้ านราคา ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยางธรรมชาติ รวมทังบริ
้ ษัทฯ เอง ต่างก็มีข้อจากัดในการกาหนดเวลาการเก็บเกี่ยว และการเปลี่ยนแปลงของราคายาง
ธรรมชาติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่จาหน่ายโดยบริ ษัทฯ
(เช่นเดียวกันกับสินค้ าโภคภัณฑ์สว่ นใหญ่) มีดงั ต่อไปนี ้
 อุปสงค์ และอุปทานของยางธรรมชาติ – การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณอุปทานของยางธรรมชาติ หรื อการลดลง
ของระดับการบริ โภคยางธรรมชาติของโลกนัน้ อาจส่งผลทาให้ มีปริ มาณของอุปทานมากเกินไปจนอาจทาให้ ราคาขาย
เฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริ ษัทฯ ลดลง
 ราคาของน้ ามันดิ บ พลังงาน และสารเคมี ที่มีน้ ามัน เป็ นองค์ ประกอบพื ้นฐาน – ราคาของน ้ามันดิบอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น สารเคมีที่มีน ้ามันเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตยาง นอกจากนี ้ ราคายางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) มักจะแปรผันไปตามราคาของน ้ามันดิบ และความผันผวน
ของราคายางสังเคราะห์มกั จะส่งผลกระทบต่อราคาและความต้ องการยางธรรมชาติด้วยเช่นกัน
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยน – เนื่องจากยางธรรมชาติส่วนใหญ่ จะทาการซือ้ ขายเป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดังนันความผั
้
นผวนของค่าเงินที่ใช้ ในการส่งออกยางธรรมชาติเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อาจส่งผล
ให้ ราคายางธรรมชาติมีความผันผวนในประเทศผู้สง่ ออกนันๆ
้
 การเก็งกาไร (Speculation) – เนื่องจากยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติบางประเภทของบริ ษัทฯ
มีการซื ้อขายในตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า (Commodity Future Exchange) ดังนัน้ ราคาของยางจึงมีความอ่อนไหวจาก
การเก็งกาไรในตลาดดังกล่าวนอกเหนือไปจากปั จจัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก
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 การแทรกแซงของรัฐ บาล – รั ฐ บาลของประเทศ ซึ่ ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต ยางธรรมชาติ ห ลัก เช่ น ประเทศไทย
อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย อาจเข้ า แทรกแซงโดยการก าหนดนโยบาย เพื่ อ สนับ สนุน อุต สาหกรรมยางธรรมชาติ
ภายในประเทศของตนเป็ นครัง้ คราว
ปั จจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายและอาจส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ ยาง
ธรรมชาติของบริ ษัทฯ รวมถึง อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ ทังในและต่
้
างประเทศ และนโยบาย
ทางการค้ า
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถผลักราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้นไปยังลูกค้ า และ/หรื อ ผู้จัดหาสินค้ าได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลกาไรของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ หากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่จาหน่ายโดยบริ ษัทฯ มีความผันผวน
มาก ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญด้ วย
สัดส่ วนสาคัญของยอดขายผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติของบริษัทฯ มาจากอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งทา
ให้ บริษัทฯ ได้ รับความเสี่ยงในช่ วงขาลงของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่บริ ษัทฯ จาหน่าย ได้ แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน ้ายางข้ น โดยอุตสาหกรรมยาง
รถยนต์มีความสาคัญ และมีผลเป็ นอย่างมากต่อปริ มาณความต้ องการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของตลาดโลก โดยเฉพาะ
ยางแท่ง ทัง้ นี ้ ลูก ค้ าหลักของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยผู้ผลิตยางรถยนต์ ในตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market) เช่ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย และผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ ว ซึ่งบริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติสว่ นใหญ่ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการผลิตยางรถยนต์ ดังนัน้ ถ้ าหากเกิดการชะลอตัวของการผลิตของอุตสาหกรรม
ผลิตยางรถยนต์ดงั กล่าว อาจส่งผลให้ ความต้ องการซื ้อผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริ ษัทฯ มีปริ มาณลดลง และอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
แม้ ว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ จะเป็ นสกุลเงินบาท และการซื ้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริ ษัทฯ จะเป็ นเงินบาทและรู เปี ยอินโดนีเซีย แต่รายได้ จากการส่งออกของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่
อยู่ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ นอกจากนี ้ หุ้นของบริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ( SGX-ST) ถูก
อ้ างอิง เป็ นเงิ นดอลลาร์ สิงคโปร์ ในขณะที่เงิ น ปั นผล (ถ้ า มี) นัน้ จะจ่า ยในรู ปเงิ น บาท ดังนัน้ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาท รูเปี ยอินโดนีเซีย ดอลลาร์ สหรัฐฯ ดอลลาร์ สงิ คโปร์ หรื อเงินตราสกุลอื่น ๆ รวมถึงมูลค่าเงินปั น
ผลที่จ่ายในรู ปของเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท รู เปี ยอินโดนีเซีย และริ งกิตมาเลเซีย อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาของบริ ษัทฯ เมื่อเทียบกับผู้ผลิตยางธรรมชาติรายอื่น ๆ จาก
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้ วย
บริ ษัทฯ พยายามที่จะบรรเทาความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ อนุพนั ธ์ทางการเงิน
เพื่อที่จะลดความเสีย่ งที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากการซื ้อขายผลิตภัณฑ์ในสกุลเงิน
อื่นที่มิใช่เงินบาท ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ ไม่ประสบผลสาเร็ จในการลดความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากยิ่งขึ ้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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ธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องอาศัยเงินทุนจานวนมาก และหากบริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั กษาระดับของเงินทุนหมุนเวียน
ให้ เพียงพอได้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ใช้ เงิ นจานวนมากในการประกอบธุรกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในการจัดซือ้ วัตถุดิ บ เช่น ยางแผ่นดิ บ
ยางก้ อนถ้ วย และน ้ายางสด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่บริ ษัทฯ ซื ้อมาจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ และในบางครัง้ จาก
บจ. ไทยเทค ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติสาหรับการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ ในตลาดต่างประเทศ โดยระยะเวลาของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ใน
กระบวนการผลิตนับตังแต่
้ การซื ้อวัตถุดิบจนถึงการได้ รับชาระเงินจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีระยะเวลาประมาณสองถึงสี่
เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจยังต้ องมีรายจ่ายส่วนทุนจานวนมากในการรั กษา เพิ่มคุณภาพ ขยายโรงงานผลิตและ
สถานที่เก็บรักษา บริ การขนส่ง และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันที่
เพิ่มมากขึ ้นจากเทคโนโลยีที่ก้าวล ้า มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมในภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน อีก
ทังเงิ
้ นกู้ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงินต่าง ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะทาการกู้เงินเพิ่มเติมในวงเงินรวม 4,500
ล้ านบาทเพื่อเป็ นเงินทุนสนับสนุนการได้ มาซึ่งหุ้นของ SSC ซึ่งภายหลังเงินกู้ยืมดังกล่าวจะถูก Push-Down ไปที่ SSC
(โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ 1.4.7 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซือ้ หุ้นของ SSC) ดังนัน้ หากในกรณีที่บริ ษัทฯ และ/
หรื อ SSC มีเงินสดไม่เพียงพอ หรื อไม่สามารถสร้ างรายได้ จากการดาเนินงานที่เพียงพอ หรื อไม่สามารถหาเงินกู้จาก
สถาบันการเงิ นในระดับที่เพียงพอได้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ SSC อาจไม่มี กระแสเงิ นสดที่เพียงพอที่จะนาไปใช้ ในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ SSC ได้
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าของบริ ษัทฯ อาจเกิดการขัดข้ อง ซึ่งอาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าของบริษัทฯ
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ บริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ทรัพยากรเป็ นจานวนมาก เพื่อให้
โรงงานผลิตของบริ ษัท ฯ บริ ษัทร่ ว มและกิ จการร่ ว มค้ าของบริ ษัทฯ สามารถด าเนิน งานได้ ภัย ธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย
การขาดแคลนแรงงาน ความขัดข้ องอย่างรุ นแรงในส่วนของสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา หรื อไฟฟ้า และเหตุวิบตั ิอื่นใด
หรื อเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตของบริ ษัทฯ ทาให้
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
การพึ่งพิงส่ วนแบ่ งรายได้ จากการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และ กิจการร่ วมค้ า อาจส่ งผลกระทบใน
เชิงลบต่ อกระแสเงินสดของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ พึง่ พิงส่วนแบ่งรายได้ จากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมและกิจการร่ วมค้ า ในการชาระภาระ
ผูกพันหนี ้สินทางการเงิน อันได้ แก่ เงินต้ น และดอกเบี ้ย โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับส่วนแบ่งรายได้ นี ้ตามสัดส่วนการเป็ นเจ้ าของ
ในบริ ษัทนัน้ ๆ หากบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า มีรายได้ หรื อผลประกอบการที่ลดลงจะทาให้ บริ ษัทดังกล่าว
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ บริ ษัทฯ ในอัตราและมูลค่าที่ลดลง ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ลดลงและอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดี หากรายการการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กับ Semperit ในครัง้ นี ้สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง ความเสีย่ ง
ดังกล่าวจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
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ความต้ องการผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติของบริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากการนายางสังเคราะห์ มาใช้ แทน
ในปั จจุบันมีผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ทดแทนยางธรรมชาติใ นการผลิต ผลิตภัณฑ์ ยาง
สาเร็ จรู ปในบางรู ปแบบได้ ทังนี
้ ้ ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความต้ องการยางที่เพิ่มมากขึ ้น ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
การเพิ่ ม ขึน้ ของราคายางธรรมชาติ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ราคายางสัง เคราะห์ ความเสี่ย งเกี่ ย วกับ การขาดสิน ค้ า อัน
เนื่ องมาจากปั ญหาทางการเมื อง ข้ อ จากัด ทางภูมิศ าสตร์ และฤดูก ารผลิต อาจน าไปสู่ค วามต้ อ งการที่เ พิ่ม ขึน้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ ทัง้ นี ้ หากความต้ องการผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติลดลง อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
การที่บริษัทย่ อย หรือบริษัทร่ วม หมดสิทธิประโยชน์ ทางภาษี อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อกาไรของบริษัทฯ
Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ Global
Trader Programme ซึ่งทาขึ ้นโดย International Enterprise Singapore โดยถูกจัดเก็บภาษี ในอัตราร้ อยละ 10 ของ
รายได้ จากการขายในต่างประเทศหรื อรายได้ ที่ได้ รับจากบริ ษัทต่าง ๆ ที่เข้ าหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดใน Global Trader
Programme
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยบางแห่ง และกิจการร่ วมค้ าที่จั ดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย ยังได้ รับสิทธิประโยชน์ใน
ด้ านต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในการได้ รับการยกเว้ นภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับ
การประกอบการของบริ ษัท
หากสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้ หมดลง Sri Trang International บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ าดังกล่าว
จะต้ องเสียภาษี ในอัตราปกติที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกาไรของบริ ษัทฯ
5.2.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้ อพิพาททางกฎหมายและคดีความ
บริษัทฯ และรั บเบอร์ แลนด์ (บริษัทย่ อยของบริษัทฯ) รวมถึง SSC ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นคู่ความ
ในคดีพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งหากอนุญาโตตุลาการมีคาสั่งและศาลพิพากษาบังคับตามคาสั่งไม่ เป็ นคุณ
แก่ บริ ษัทฯ รั บเบอร์ แลนด์ และ/หรื อ SSC อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุ รกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ รั บเบอร์ แลนด์ (รวมถึง SSC ซึ่งเป็ นกิ จการร่ วมค้ าของบริ ษัทฯ) มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่ในชัน้
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ICC International Court of Arbitration) กับ Semperit ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญา
กิจการร่วมค้ า โดย Semperit เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ชาระค่าเสียหายรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณ 4,1034,43622 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ) จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่า บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ไม่มี
ภาระที่จะต้ องชาระค่าเสียหายตามที่ Semperit เรี ยกร้ อง และ SSC มีข้อโต้ แย้ งที่สมเหตุสมผลในการต่อสู้ว่าไม่มีภาระที่
จะต้ องชาระค่าเสียหายตามที่ Semperit เรี ยกร้ องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลที่สดุ ของคดีความดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ โดยหากคณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาดที่ไม่เป็ นคุณแก่บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC และศาลที่มีเขต

22

ข้ อมูลตัวเลขในส่วนของคดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญในส่วนนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยในอัตราเท่ากับ 36.00 บาทต่อหนึ่ง

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ เป็ นอัตราขายถัวเฉลีย่ เงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้ เป็ นอัตราอ้ างอิง
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อานาจออกคาบังคับตามคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ต้ องชดใช้
ค่าเสียหายตามที่ Semperit เรี ยกร้ อง และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากข้ อพิพาททางคดี ซึ่งเหตุดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
กลุม่ ของบริ ษัท
5.2.3.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการไม่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในการเข้ าทารายการ
ได้ มาและจาหน่ ายไปของสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และ
โอกาสทางธุ รกิจ ของบริ ษัทฯ จากการไม่ ได้ รับอนุ มัติจากที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นในการเข้ าทารายการได้ ม าและ
จาหน่ ายไปของสินทรั พย์ ในครั้ งนี้
การเข้ าทาความตกลงในการแยกกิจการ (Demerger) ในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้ าทารายการตามที่กาหนดในประกาศ เรื่ อง การ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ นาเรื่ องดังกล่าวบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ หากการเข้ าทารายการได้ มา และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลง จะมีผลทาให้ ข้อพิพาทที่มี
ระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit ต่าง ๆ ยุติลง อีกทังบริ
้ ษัทฯ และ SSC ก็จะไม่ตกอยูภ่ ายใต้ ข้อห้ ามและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่มี
กับ Semperit อีกต่อไป และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะได้ สามารถอุทิศเวลาเพื่อการพัฒนาและบริ หารจัดการธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทได้ มากขึน้ ดังนัน้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาและจาหน่ายไปของ
สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
หากความเสี่ยงใด ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นเกิ ดขึน้ และบริ ษัทฯ ไม่สามารถปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและการ
ประกอบธุรกิจให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่า วได้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
5.4

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น
5.4.1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ชื่อ
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายกิติชยั สินเจริ ญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายภัทราวุธ พาณิชย์กลุ
นายหลี่ ซื่อเฉียง
นายเฉลิมภพ แก่นจัน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการสรรหา
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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ลาดับ
ชื่อ
9
นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
10

นายเกรี ยง ยรรยงดิลก

11

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

12

นายเนียว อา แชบ

5.4.2

ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
นายกิติชยั สินเจริ ญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายภัทราวุธ พาณิชย์กลุ
นายหลี่ ซื่อเฉียง
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายประกอบ วิศิษฐ์ กิจการ
นายเกรี ยง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
นายเนียว อา แชบ
นางประไพ ศรี สทุ ธิพงศ์
นายอาศรม อักษรนา
นายชัยเดช พฤกษานุศกั ดิ์
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ
นายพันเลิศ หวังศุภดิลก
นายอุดม พฤกษานุศกั ดิ์
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ และผู้จดั การสายงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไป
กรรมการ และผู้จดั การสายงานการตลาด
กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ และผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ
กรรมการ และผู้จดั การสายงานการผลิต
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ผู้จดั การสายงานสรรหาวัตถุดิบ
ผู้จดั การสายงานการผลิต
ผู้จดั การสายงานควบคุมคุณภาพ
ผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
ผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
ผู้จดั การสายงานธุรกิจเกษตร
ผู้จดั การสายงานทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
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5.4.3

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ

จานวนหุ้น

บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
น.ส. พัณณินอร ศิริสวุ ฒ
ั น์
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD
นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL
นายวิชญ์พล สินเจริ ญกุล
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

283,152,760
135,660,070
45,335,800
37,632,830
36,664,550
22,791,000
22,400,000
21,726,050
21,000,000
18,615,075
635,021,865
1,280,000,000

ร้ อยละเมื่อเทียบจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ วทัง้ หมดของบริษัทฯ
22.1
10.6
3.5
2.9
2.9
1.8
1.8
1.7
1.6
1.5
49.6
100.0

หมายเหตุ : ข้ อมูลดังกล่าวมาจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ CDP

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ จานวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิง้ ส์ 23 มีดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

23
24

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
สัดส่ วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
โดยทางตรง
(ร้ อยละ)
2,215,700
25.2
1,206,000
13.7
967,860
11.0
672,000
7.6
542,860
6.2
528,000
6.0
448,000
5.1
440,000
5.0
348,880
4.0
226,840
2.6
1,203,860
13.7
8,800,000
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
นางสาวซูซาน ซู
นายสุเมธ สินเจริ ญกุล
นางสาวสมศรี ศิริสวุ ฒ
ั น์
นายไชยยศ สินเจริ ญกุล
ห้ างหุ้นส่วนจากัด ไม้ ยางพาราปั กษ์ ใต้ 24
บจ. ง่วนเชียงเยาวราช
บริ ษัท แบรดชอว์ อิควิตี ้ส์ โฮลดิ ้งส์ จากัด
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นางวรดี สินเจริญกุล
อื่นๆ
รวม

บจ. ศรี ตรังโฮลดิ ้งส์ ประกอบธุรกิจการลงทุนระยะยาว เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปั นผล
นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล นางดวงใจ สินเจริ ญกุล และนายไชยยศ สินเจริ ญกุล เป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิด
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5.5

ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการได้ มาและการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามบัญชี (1)
6.

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น (ในกรณี ท่ ี มี ไ ม่
เพียงพอให้ ระบุแหล่ งที่มาของเงินทุนเพื่อการนีด้ ้ วย)

ราคาซื ้อขายหุ้นของ SSC ในครัง้ นี ้มีมลู ค่า 180.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
6,573.7 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนซึง่ ประกอบไปด้ วย
-

เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน

-

เงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SSC และ SAC ในวันซื ้อขายกิจการ

-

ส่วนที่จะได้ รับจากการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นและเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ในบริษัทร่วม
ต่าง ๆ ซึง่ ได้ แก่ SSH, SRP, SUSA และ SESI

-

เงินสดจากการดาเนินงาน (สาหรับค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้)
ซึง่ สามารถแสดงประมาณการรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ยอดเงินก่ อนหักภาษี
หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริกา
115.30
47.55
12.75
19.50
195.10

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซือ้ หุ้นของ SSC
เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน
เงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SSC
เงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SAC
ส่วนที่ได้ รับจากการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
รวม

ยอดเงินก่ อนหักภาษี
หน่ วย: ล้ านบาท
4,208.38
1,735.64
465.38
711.75
7,121.15

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาพคล่องและฐานะ
การเงินโดยรวมของบริ ษัทฯ รวมถึงจะไม่มีผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
7.

คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ (ข้ อมูลตัวเลขในส่ วนนีเ้ ป็ นข้ อมูล ณ วันที่
จัดทาสารสนเทศฉบับนี25้ )

ก่อนกล่าวถึงข้ อเรี ยกร้ องต่าง ๆ นัน้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นระหว่าง Semperit และบริ ษัทฯ ส่วน
ใหญ่เป็ นข้ อพิพาทที่ Semperit เป็ นผู้ฟ้องร้ องหรื อริ เริ่ มกระบวนพิจารณา บริ ษัทฯ และ SSC มิได้ มีคดีฟ้องร้ อง Semperit

25

ข้ อมูลตัวเลขในส่วนของคดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญในส่วนนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เทียบค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นเงินบาทไทยในอัตราเท่า กับ 36.00 บาทต่อหนึ่ง

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา(ซึง่ เป็ นอัตราขายถัวเฉลี่ยเงินบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้ เป็ นอัตราอ้ างอิง
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โดยตรง นอกจากนี ้ กรรมการของ SSC ซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริ ษัทฯ ได้ ยื่นฟ้อง SSC และกรรมการของ SSC ซึ่งได้ รับ
การเสนอชื่อโดย Semperit หลายคดีต่อศาลไทย เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับความชอบด้ วยกฎหมายของมติ
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ SSC อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดีต่าง ๆ ดังกล่าว บริ ษัทฯ มิได้ เป็ นคู่ความกับ
Semperit บริ ษัทฯ จึงไม่ได้ นามาระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนี ้
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 Semperit ได้ ยื่นเสนอข้ อพิพาทจานวน 2 คดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ICC
International Court of Arbitration) เพื่อขอดาเนินคดีทางอนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ต่อบริ ษัทฯ รับเบอร์
แลนด์ และผู้ถือหุ้นไทยรายอื่น ๆ ของ SSC
ในคดีแรก Semperit กล่าวหาว่า บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และผู้ถือหุ้นไทยรายอื่น ๆ ของ SSC ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลง
ของสัญญากิจการร่วมค้ า และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเรี ยกร้ องให้ ชาระค่าเสียหายประมาณ 3,985-4,317 ล้ านบาท
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย (Semperit สงวนสิทธิที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลัง) พร้ อมทังให้
้ คณะอนุญาโตตุลาการมี
คาสัง่ ให้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SSC) กระทาการหรื องดเว้ นกระทาการบางประการอัน
เกี่ยวกับ SSC
คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคาชี ้ขาดบางส่วน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีเขตอานาจ
ในการชี ้ขาดข้ อพิพาทต่าง ๆ ที่ Semperit เสนอในคดีนี ้ และให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ดาเนินการให้
SSC เปิ ดเผยข้ อมูลทางการค้ าบางประการของ SSC ให้ แก่ Semperit แต่คณะอนุญาโตตุลาการยังมิได้ มีคาชี ้ขาดใน
ประเด็นว่าบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ต้องชดใช้ คา่ เสียหายตามที่ Semperit เรี ยกร้ องหรื อไม่แต่อย่างใด
Semperit ได้ ยื่นคาร้ องขอบังคับตามคาชี ้ขาดบางส่วนต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทย ซึ่งบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อคัดค้ านคาร้ องขอบังคับตามคาชี ข้ าดบางส่วนดังกล่าว โดยที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการบังคับตามคาชี ้ขาดบางส่วนในประเทศไทยเป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและเป็ นการฝ่ าฝื นต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
นอกจากนี ้ จากการตีความข้ อสัญญาของสัญญากิจการร่ วมค้ า และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการบังคับใช้
กฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด รวมถึงความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ ไม่มีภาระที่
จะต้ องชาระค่าเสียหายตามที่เรี ยกร้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ มิได้ ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่ วม
ค้ า และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อ Semperit ดังนัน้ ผลสรุปของข้ อพิพาทไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์
ในคดีที่สอง Semperit กล่าวหาว่า บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่ วมค้ า
บริ ษั ท ฯ และรั บ เบอร์ แ ลนด์ ได้ รั บ ค าชี ข้ าดของคณะอนุญ าโตตุลาการ เมื่ อ วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาดว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของ SSC (ซึ่งออกโดยขัดต่อข้ อบังคับของ SSC) สามารถใช้
บังคับได้ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และให้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ดาเนินการแก้ ไขข้ อบังคับของ SSC ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ ก าหนดของสัญ ญากิ จ การร่ ว มค้ า กับ Semperit รวมทัง้ ให้ บ ริ ษั ท ฯ และรั บ เบอร์ แ ลนด์ ช ดใช้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
อนุญาโตตุลาการ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ Semperit เป็ นจานวนประมาณ 100 ล้ านบาท พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย
ในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี โดย Semperit ได้ ยื่นคาร้ องขอบังคับตามคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลยุติธรรมใน
ประเทศไทย และสิง คโปร์ โดยขัน้ ตอนการบัง คับคดีดังกล่าวเป็ นขัน้ ตอนทางกฎหมาย และยัง อยู่ใ นระหว่างเริ่ มต้ น
กระบวนการ ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า ค าชี ข้ าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศ
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สวิสเซอร์ แลนด์ดงั กล่าวไม่สามารถบังคับต่อบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ได้ เนื่องจากคาชี ้ขาดดังกล่าวเป็ นคาชี ้ขาดที่เกิน
กว่าเขตอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ และขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และการบังคับ
ตามคาชี ้ขาดดังกล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ดังนัน้ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่า
ผลสรุ ปของข้ อพิพาทที่สองไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
และรับเบอร์ แลนด์
ข้ อ พิ พาทดังกล่าวข้ า งต้ น เกิ ด ขึน้ ส่ว นหนึ่ง สืบเนื่ องมาจากคู่สัญ ญาในสัญญากิ จ การร่ ว มค้ า มี ความเห็ น ไม่
สอดคล้ องกันในเรื่ องแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อรักษาและเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของ SSC ทังนี
้ ้ ในช่วงที่
ผ่านมาบริ ษัทฯ และ Semperit ได้ เข้ าเจรจาเพื่อขจัดปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ SSC หลาย
ครัง้ แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ จึงได้ ตงส
ั ้ ารองค่าใช้ จ่ายสาหรับการต่อสู้ข้อพิพาทตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการจานวนหนึง่ ไว้ ในงบการเงิน
นอกจากการยื่นเสนอข้ อพิพาทในคดีที่หนึง่ และคดีที่สองข้ างต้ น Semperit ยังได้ ยื่นเสนอข้ อพิพาทเป็ นคดีที่สาม
เพื่อดาเนินคดีทางอนุญาโตตุลาการกับ SSC ด้ วย โดยอ้ างว่า SSC ทาผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่ วมค้ า และสัญญา
ทางการค้ าต่าง ๆ ระหว่าง SSC และ Semperit โดย Semperit เรี ยกร้ องให้ SSC ชดใช้ ค่าเสียหาย ซึ่งล่าสุด Semperit
เรี ย กร้ องค่า เสีย หายประมาณ 1,674–2,339 ล้ า นบาท พร้ อมทัง้ ดอกเบี ย้ และ Semperit สงวนสิทธิ ที่ จ ะเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลัง ทังนี
้ ้ คณะอนุญาโตตุลาการในคดีที่สามได้ มีคาชี ้ขาดเบื ้องต้ นเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2559 ว่า
คณะอนุญาโตตุลาการมีเขตอานาจในการชีข้ าดข้ อพิพาทต่าง ๆ ที่ Semperit เสนอในคดีนี ้ และให้ SSC ยินยอมให้
Semperit เข้ าสถานที่และโรงงานของ Semperit รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลทางการค้ าบางประการของ SSC ให้ แก่ Semperit
แต่คณะอนุญาโตตุลาการยังมิได้ มีคาชี ้ขาดให้ SSC ต้ องชดใช้ คา่ เสียหายตามที่ Semperit เรี ยกร้ องแต่อย่างใด Semperit
ได้ ยื่นคาร้ องขอบังคับตามคาชี ้ขาดบางส่วนต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทย ซึง่ SSC อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อคัดค้ าน
คาร้ องขอบังคับตามคาชี ้ขาดบางส่วนดังกล่าว โดยที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า การบังคับตามคาชี ้ขาด
บางส่ว นในประเทศไทยเป็ น การขัด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อยและศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชนและเป็ น การฝ่ าฝื น ต่ อ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้ จากการตีความข้ อสัญญาของสัญญากิจการร่ วมค้ า และสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการบังคับใช้ กฎหมายไทยอย่างเคร่ งครัด รวมถึงความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ เชื่อว่า SSC มีข้อโต้ แย้ งที่สมเหตุสมผลที่จะใช้ อ้างได้ วา่ SSC ไม่มีภาระที่จะต้ องชาระค่าเสียหายตามที่ Semperit
เรี ย กร้ อง ดังนัน้ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ทฯ เชื่ อ ว่า ผลสรุ ปของข้ อ พิพ าทไม่น่า จะส่ง ผลกระทบอย่า งมี นัย สาคัญ ต่อ ผลการ
ดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
อนึง่ หนึง่ ในประเด็นข้ อพิพาทที่ Semperit ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทฯ และ SSC ดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น คือประเด็นที่ Semperit อ้ างว่าบริ ษัทฯ และ SSC ฝ่ าฝื นข้ อตกลงห้ ามแข่งขันทางการค้ ากับ Semperit ใน
ประเทศเขตยุโรป ซึ่งเป็ นเขตที่ Semperit อ้ างว่า Semperit มีสิทธิจาหน่ายถุงมือยางที่ผลิตโดย SSC ได้ แต่เพียงผู้เดียว
พร้ อมทังได้
้ ขอให้ อนุญาโตตุลาการสัง่ ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ และ SSC จาหน่ายถุงมือยางที่ผลิตโดย SSC ในประเทศเขตยุโรป
กรณีปรากฏว่าศาลคดีการแข่งขันทางการค้ าในประเทศออสเตรี ย ซึง่ เป็ นประเทศที่ Semperit มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ ได้ มี
คาวินิจฉัยว่าจากการพิจารณาข้ อเท็จจริ งในคดีแล้ วเห็นว่าข้ อสัญญาดังกล่าวขัดต่อกฎหมายว่าด้ วยการแข่งขันทางการค้ า
ที่ใช้ บงั คับในประเทศออสเตรี ยและสหภาพยุโรป และมีคาสัง่ ห้ ามมิให้ Semperit ยกข้ อสัญญาดังกล่าวขึ ้นกล่าวอ้ างอีก
ต่อไป ปั จจุบนั Semperit ได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลดังกล่าวต่อศาลคดีการแข่งขันทางการค้ าแล้ ว คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลสูงสุด
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เมื่ อ ต้ นเดื อ นมกราคม 2560 บริ ษั ท ฯ และรั บ เบอร์ แ ลนด์ ได้ รั บ ค าร้ องขอเสนอข้ อพิ พ าทต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (ICC International Court of Arbitration) จาก Semperit เป็ นคดีใหม่ เพื่อขอดาเนินคดีทาง
อนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ตอ่ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และคู่สญ
ั ญาอื่น ๆ ตามสัญญากิจการร่ วมค้ า และ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยกล่าวหาว่าบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และคูส่ ญ
ั ญาอื่น ๆ ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงของสัญญากิ จการ
ร่วมค้ า และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และขอให้ คณะอนุญาโตตุลาการมีคาสัง่ ให้ หยุดการกระทาที่เป็ นการผิดสัญญา และ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายเบื ้องต้ นจานวนประมาณ 19 ล้ านบาท ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ไม่มี
ภาระที่จะต้ องชาระค่าเสียหายตามที่เรี ยกร้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ มิได้ ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงของสัญญา
กิจการร่วมค้ า และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อ Semperit
8.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นที่
ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
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ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทีม่ ีสาระสาคัญ
และเป็ นรายการธุรกิจที่มีนยั สาคัญ ดังต่อไปนี ้
บุคคล/นิตบิ ุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
1. บจ. พฤกษา
ยางพารา

ความสัมพันธ์

เป็ นบริ ษัทที่
ผู้บริ หารของ บริษัท
ฯ ได้ แก่ นายอุดม
พฤกษานุศกั ดิ์ และ
พี่น้องถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้ อยละ 50
และนายอุดม
พฤกษานุศกั ดิ์ เป็ น
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามใน บจ.
พฤกษายางพารา

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการงบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
ม.ค.-ก.ย. 2559

1.1 บริ ษัทฯ

การซื ้อน ้ายางสด

75

ม.ค.-ธ.ค. 2558
1.6 บริ ษัทฯ ขายน ้ายางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา ซึง่ บจ. พฤกษายางพารา รับ
ซือ้ น า้ ยางสดถึ ง หน้ า สวนยางพาราของ บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ ไม่ มี
หน่วยงานที่ดาเนินการด้ านการจัดการขนส่งน ้ายางดิบเป็ นของตนเอง เพื่อเป็ น
การประหยัดต้ น ทุน การจัด การ ต้ น ทุนด้ า นการจ าหน่ า ย และต้ น ทุนด้ า น
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง โดยราคาที่บริ ษัทฯ ขายให้ แก่ บจ. พฤกษายางพารา เป็ น
ราคาซื ้อน ้ายางสดที่ถกู กาหนดโดยฝ่ ายจัดซื ้อของบริ ษัทฯ เป็ นรายวัน

เนื่องจากพื ้นที่ปลูกยางพาราของบริ ษัทฯ ที่
สามารถกรี ดยางพาราในปั จจุบนั มีพื ้นที่ไม่
มากนัก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการประหยัดต้ นทุน
ของบริ ษั ท ฯ จึ ง เห็ น สมควรลดภาระที่
เกี่ยวข้ องกับการขนส่ง และการจัดการ โดย
ขายน ้ายางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา ใน
ราคาตลาดที่ ก าหนดโดยฝ่ ายจัด ซื อ้ ของ
กลุม่ บริ ษัทฯ

51.6

67.2 บจ.หน่ า ฮั่ว รั บ ซือ้ น า้ ยางสดจาก บจ. พฤกษายางพารา เนื่ อ งจากสวน
ยางพาราของ บจ. พฤกษายางพารา ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงงานและจุด
รับซื ้อนา้ ยางสดของ บจ. หน่ าฮั่ว นอกจากนี ้ บจ. พฤกษายางพารา ยังเป็ น
บริ ษัทที่สามารถส่งมอบทังปริ
้ มาณและคุณภาพน ้ายางดิบให้ แก่ บจ. หน่าฮัว่
ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทังนี
้ ้ราคาที่ บจ. หน่าฮัว่ รับซื ้อเป็ นราคาที่กลุ่มบริ ษัทฯ
ประกาศซื ้อหน้ าโรงงานสาหรับผู้จดั จาหน่ายทัว่ ไป

เนื่ องจาก บจ. หน่ า ฮั่ว ต้ องใช้ นา้ ยางดิบ
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนา้ ยางข้ น ราคาที่
ทาการซื ้อขายเป็ นราคาตลาดที่ถูกกาหนด
โดยฝ่ ายจัดซื ้อของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นรายวัน
ในการซื ้อวัตถุดบิ จากผู้จดั จาหน่ายทัว่ ไป

ขายน ้ายางสด

 ค่าใช้ จ่ายจาก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1

 รายได้ จากการ

1.2 บจ. หน่าฮัว่

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

บุคคล/นิตบิ ุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการงบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
ม.ค.-ก.ย. 2559

1.3 บจ. สตาร์ เท็กซ์

0.5

รับเบอร์
 รายได้ จากการ
ขายน ้ายางสด
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ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค.-ธ.ค. 2558
0.5 บจ. สตาร์ เ ท็กซ์ รั บเบอร์ จาหน่ายนา้ ยางสดให้ บจ. พฤกษายางพารา โดย
กาหนดราคาขายอ้ างอิงตามราคาตลาด

ราคาน ้ายางสดที่ บจ. สตาร์ เท็กซ์ รับเบอร์
จาหน่ายให้ แก่ บจ. พฤกษายางพารา เป็ น
ราคาตามท้ อ งตลาดที่ ข ายให้ กั บ ลู ก ค้ า
ทัว่ ไป

บุคคล/นิตบิ ุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
2. นายสมหวัง
สินเจริญกุล

ความสัมพันธ์

เป็ นบิดาของ

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการงบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
ม.ค.-ก.ย. 2559

ค่าที่ปรึกษา

3.9

การค ้าประกัน
(Personal
Guarantee) กับ

267.0

 นายไวยวุฒิ
สินเจริ ญกุล ซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ประธาน
กรรมการ และ
กรรมการ

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค.-ธ.ค. 2558
5.1 นายสมหวัง สินเจริ ญกุลได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ให้ ดารง
์
ตาแหน่ง เป็ นที่ป รึ กษากิ ตติมศัก ดิ เพื่ อให้ คาปรึ กษาแก่ บริ ษัทฯ ในเรื่ องการ
กาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดาเนินธุรกิจ กล
ยุทธ์ ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื ้อ การติดต่อ ประสานงานกับภาค
มวลชนและหน่วยงานท้ องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริ ญกุล ได้ รับค่าตอบแทน
เป็ นรายเดือน เดือนละ 428,000 บาท หรื อ 5,136,000 บาท/ปี สาหรับทุกๆ 2
ปี โดยเริ่ มในเดือนพฤษภาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 และต่อวาระ
โดยเริ่ มในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561

เนื่ อ งจากการให้ ค าปรึ ก ษาดัง กล่ า วไม่
สามารถหาราคาตลาดเที ย บเคี ย งได้
อย่ า งไรก็ ต าม หากพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่
นายสมหวัง สินเจริ ญกุลได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การเป็ นที่ปรึ กษาให้ แก่บริ ษัทฯ แล้ ว ถื อได้
ว่าเป็ นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล

ผู้จดั การของ
บริ ษัทฯ
 นายกิตชิ ยั
สินเจริ ญกุล ซึง่
เป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯและ
 นายลี พอล
สุเมธ ซึง่ เป็ น
กรรมการของ
บมจ. ศรี ตรัง
3. กรรมการ
บริษัทฯ
ได้ แก่

เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย
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267.0 กรรมการของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย่ อย ได้ ล งนามยิ น ยอมค า้ ประกัน เงิ น กู้ การให้ การสนับสนุนดัง กล่า วเป็ นไปตาม
สถาบันการเงิน (Personal Guarantee) ให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ น ข้ อก าหนดในสัญ ญากู้ยื ม เงิ น และเป็ นไป
เงื่อนไขของการให้ ก้ ยู ืมเงินของสถาบันการเงินบางแห่ง
เพื่ อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

บุคคล/นิตบิ ุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
 นายไวยวุฒิ
สินเจริ ญกุล
 นายกิตชิ ยั สิน
เจริ ญกุล
 นายประสิทธิ์
พาณิชย์กลุ *

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการงบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
ม.ค.-ก.ย. 2559

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ม.ค.-ธ.ค. 2558

สถาบันการเงิน
สาหรับเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย

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

(ยอดวงเงินกู้รวมที่ค ้า
ประกันโดยกรรมการ)

 นายไชยยศ
สินเจริ ญกุล
* นายประสิทธิ์ พาณิชย์กลุ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ตุลาคม 2558
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9.

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา และสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการได้ มา
และจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้
1.

สัญญากรอบข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) ระหว่าง บริ ษัทฯ Semperit และ SSC

(ก)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SSC (ซึง่ รวมถึงบริ ษัทฯ และ
Semperit) ในวันซื ้อขายกิ จการเป็ นเงินบาทเที ยบเท่า 118,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 4,314.3 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อยละ 31.5 และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อย
ละ 8.73 มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลรวมจานวน 47,551,860 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 1,735.6 ล้ านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจานวน 59,100,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 2,157.2 ล้ านบาท)

(ข)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงกันให้ SAC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SAC (ซึ่งรวมถึงบริ ษัทฯ
และ Semperit) ใน “วันซื ้อขายกิจการ” จานวน 30,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงิน
บาทไทยประมาณ 1,095.0 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นอยูใ่ น SAC รวมกันจานวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 42.5
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) จึงมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลจานวน 12,750,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.4 ล้ านบาท) และ Semperit มีสิทธิได้ รับเงิน
ปั นผลจานวน 15,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ าน
บาท)

(ค)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงกาหนด “วันซื ้อขายกิจการ” โดยคาดว่าในเบือ้ งต้ นจะเป็ นวันที่ 15
มีนาคม 2560 แต่อย่างช้ าไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)
หากการซื ้อขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมต่าง ๆ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15
มีนาคม 2560 ไม่ว่าด้ วยเหตุใดยกเว้ นกรณีที่ Supervisory Board ของ Semperit ไม่อนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีก
เป็ นเงินบาทเทียบเท่า 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ าน
บาท) สาหรับทุก ๆ 7 วัน หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2560

(ง)

หากการซื ้อขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่าง ๆ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน “วันซื ้อ
ขายกิจการ” เนื่องจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ
(Umbrella Agreement) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ หน้ าที่ต้องชาระค่าเสียหายจานวนประมาณ 15,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่

(จ)

บริ ษั ท ฯ และ Semperit ตกลงยกเลิก สัญ ญาระหว่ า งผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ร ะหว่า งกัน รวมถึ ง ข้ อ ผูก พัน
อื่น ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่าง ๆ
ระหว่าง SSC และ/หรื อผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ของ SSC และ Semperit (เช่น สัญญาให้ ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค สัญญาจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ ใช้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้ าของ Semperit เป็ น
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ต้ น) โดยให้ มีผลเป็ นการยกเลิกใน “วันซือ้ ขายกิ จการ” และตกลงจะไม่ใช้ สิทธิ ฟ้องร้ องดาเนินคดี
ระหว่างกันต่อไปภายใต้ สญ
ั ญาต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
(ฉ)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทังหมด
้
ไม่ว่าข้ อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ในชัน้
กระบวนพิจารณาคดี ของศาลไทย ศาลต่างประเทศ หรื อ กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ

(ช)

หลังเซ็นสัญญากรอบข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) จนถึงวันซื ้อขายกิจการ คู่สญ
ั ญาตกลง
ชะลอการดาเนินการด้ านคดีความระหว่างกันที่สาคัญ ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญากรอบข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement) และตกลงจะไม่ริเริ่ มกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ กับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
หรื อบริ ษัทย่อยของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ หรื อดาเนินการตามคาพิพากษา หรื อบังคับตามคาชี ้ขาดใด ๆ
และจะไม่กระทาการ หรื องดเว้ นการกระทาใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับคดีที่พิพาทกันอยู่ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายหรื ออาจมีผลกระทบในทางลบต่อคูส่ ญ
ั ญา หรื อบริ ษัทย่อยของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ หรื ออาจมี
ผลกระทบต่อสถานะของคดีที่พิพาทกันอยู่

2.

สัญญาซื ้อขายหุ้นใน SSC ระหว่าง บริ ษัทฯ กับ Semperit
Semperit ตกลงขายหุ้นจานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) ให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การซื ้อขายหุ้น SSC จะสาเร็ จเสร็ จสิ ้นลงก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับ
การซื ้อขายหุ้น SSC สาเร็ จลง ซึง่ เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ได้ แก่

3.
(ก)



Semperit ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกากับดูแล (supervisory board) ของ Semperit ให้
ขายหุ้น SSC ทังหมดซึ
้
่ง Semperit ถืออยู่ให้ แก่ บริ ษัทฯ และให้ ซื ้อหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่วมต่าง ๆ จากบริ ษัทฯ และ



บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ซื ้อหุ้น SSC ทังหมดจาก
้
Semperit และให้
จาหน่ายหุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่าง ๆ ให้ แก่ Semperit

สัญญาซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุนใน SUSA, SSF, SESI, SSH และ SRP ระหว่าง บริ ษัทฯ Semperit
และ SSC
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุน
ของบริ ษัทร่วม บริ ษัทฯ ตกลงดาเนินการดังนี ้


บริ ษัทฯ ตกลงจะขายหุ้นของ SUSA ที่บริ ษัทฯ ถือทางตรงจานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 6,500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเทียบเท่าเงิ นบาทไทยประมาณ 237.3 ล้ านบาท) และตกลงจะดาเนินการร่ วมกันกับ
Semperit เพื่อให้ SSC ขายหุ้นของ SUSA ที่ SSC ถืออยู่จานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ
50.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้ านบาท) รวมเป็ นจานวน 3,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อย
ละ 75.0 ของหุ้นที่ จาหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของ SUSA) ให้ แ ก่ Semperit (หรื อ บุค คลซึ่ง
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Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SUSA จากบริ ษัทฯ และ SSC ดังกล่าว
ซึง่ ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และ SSC จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป


บริ ษัทฯ ตกลงจะขายเงินลงทุนใน SSH จานวนร้ อยละ 50.0 ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง
Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อเงินลงทุนใน SSH ดังกล่าวจากบริ ษัทฯ ในราคา
8,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.0 ล้ านบาท) ซึ่ง
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SSH อีกต่อไป



บริ ษัทฯ ตกลงจะขายเงินลงทุนใน SRP จานวนร้ อยละ 10.0 ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง
Semperit กาหนด) และ Semperit ตกลงจะซื ้อเงินลงทุนใน SRP จาก บริ ษัทฯ ในราคา
4,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้ านบาท) ซึ่ง
ภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SRP อีกต่อไป



บริ ษัทฯ ตกลงจะขายหุ้นของ SESI จานวน 4,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SESI ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit กาหนด) และ
Semperit ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SESI จากบริ ษัทฯ ในราคา 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ านบาท) ซึ่งภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SESI อีกต่อไป รวมถึง Formtech Engineering (M) SDN. BHD.
และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทฯ ที่ถือหุ้นโดย SESI อีกทอด
หนึง่



SSC ตกลงจาหน่ายเงินลงทุนทังหมดใน
้
SSF และหุ้นทังหมดใน
้
SUSA ให้ แก่ Semperit (หรื อ
บุคคลซึง่ Semperit กาหนด) ในราคา 3,200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 116.8 ล้ านบาท) และราคา 13.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงิน
บาทไทยประมาณ 474.5 ล้ านบาท) ตามลาดับ ซึ่งภายหลังจากการทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ SSC
จะไม่ได้ มีเงินลงทุนใน SSF และถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป

(ข)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงกาหนดให้ วนั ทาการซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุน ให้ เสร็ จสิ ้นเป็ นวันเดียวกัน
กับ “วันซื ้อขายกิจการ” อย่างไรก็ดี การซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่า
วันที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่อย่างช้ าต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ค)

การซือ้ ขายหุ้น ข้ า งต้ น จะสาเร็ จ เสร็ จ สิ ้นก็ ต่อ เมื่ อเงื่ อนไขบัง คับ ก่ อ นต่า ง ๆ ตามที่ร ะบุใ นสัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องสาเร็ จลง

(ง)

บริ ษัทฯ และ Semperit ตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ SSH, SRP, SUSA และ
SESI ที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้ อผูกพันอื่น ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุด
ลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่าง ๆ ระหว่าง SSH, SRP, SUSA หรื อ SESI (รวมถึงบริ ษัทย่อยของ SESI)
ฝ่ ายหนึ่ง และ Semperit หรื อบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริ ษัทใด ๆ ของบริ ษัทฯ และ SSC อีกฝ่ ายหนึ่ง (เช่น
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สัญ ญาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค สัญ ญาจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ และสัญ ญาให้ ใ ช้ ชื่ อ แ ละ
เครื่ องหมายการค้ าของ Semperit เป็ นต้ น)

10.

4.

สัญญาให้ สทิ ธิซื ้อหุ้น (call option) ใน SAC ระหว่าง Semperit กับ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ
SAC (ในปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการลงนาม โดยจะมีการลงนามกันในวันซึง่ กาหนดเป็ น “วันซื ้อขายกิจการ”)

(ก)

บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แ ลนด์ ตกลงให้ สิทธิ (Call Option) แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึ่ง Semperit
กาหนด) ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ที่ถืออยู่ใน SAC ทังหมดจ
้
านวน 1,615,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) ในมูลค่ารวมกันเท่ากับ 51,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้ านบาท) ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่
30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”)

(ข)

หาก Semperit ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามข้ อกาหนดของสัญญา Call Option บริ ษัทฯ ก็จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SAC
อีกต่อไป

(ค)

ในระหว่าง Option Period บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC
ยกเว้ น Semperit) ตกลงจะไม่จาหน่ายจ่ายโอน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันบนหุ้นของ SAC และการซื ้อ
ขายหุ้นของ SAC

(ง)

การซื ้อขายหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option จะตกอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ เช่น การ
ได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ (หากมี)

5.

สัญญาร่วมทุน SAC ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 3 (ในปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการลงนาม โดยจะมีการลงนามกันในวัน
ซึ่งกาหนดเป็ น “วันซื ้อขายกิจการ”) โดยผู้ถือหุ้นของ SAC และ SAC ตกลงจะทาการแก้ ไขเนื ้อหา
บางส่วนในสัญญาร่วมทุนและข้ อบังคับของ SAC ให้ มีความชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้ งในการตีความ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลของ SAC

แบบหนั งสือมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่ างน้ อย 1 รายเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
กรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนได้ แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์
กิจการ นายเกรี ยง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ทังนี
้ ้ ข้ อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
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