สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ที่ 020/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ศรี ตรัง
แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประกอบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริ ษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
2) ข้ อมูลของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit
Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte.
Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด
3) สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
อยูใ่ นสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
อ้ างถึง:

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2560
2) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) วันที่ 18 มกราคม 2560 และฉบับแก้ ไข วันที่ 19 มกราคม 2560
3) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558
4) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สําหรับงวด 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 งบการเงินที่สอบทานแล้ ว
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
5) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed
USA, Inc., Sempermed Singapore Pte. Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด สําหรับงวด
12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ ในการบริ หาร
(Management Accounts) สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ซึง่ จัดทําโดยแต่ละ
บริ ษัท)

Capital Advantage Co., Ltd.
6 6 / 2 2 L a d p r a o 8 0 , W a n g t h o n g l a n g ,
Tel : +66 8 6565 9900
Fax: +66 2530 5927

B a n g k o k 1 0 3 1 0 , T h a i l a n d
www .capi taladvantage.co.th
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6) ข้ อตกลงสําหรับการแยกบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger) ซึง่ ประกอบด้ วย สัญญากรอบของ
ข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) กับ Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
สัญญาซื ้อขายหุ้นในบริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด สัญญาซื ้อขายหุ้นในบริษัทร่วมต่างๆ ซึง่ ได้ แก่
Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd.,
Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte. Ltd. และและสัญญาที่ตกลงให้ สทิ ธิ (Call
Option) ในการซื ้อหุ้นของ บริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด
7) หนังสือรับรอง หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อมูล และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท
ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai Ltd.,
Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed
Singapore Pte. Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
8) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด โดยบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์ส
สตาร์ จํากัด จํานวน 5 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ FSC-59M-12-197, FSC-59M-12-198, FSC-59R-12-3295,
FSC-59R-12-3296 และ FSC-59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
9) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด โดยบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์ส
สตาร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ จํานวน 2 เล่ม ได้ แก่ เลขที่ FSC-59M-12-199 และ
FSC-59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
10) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ Semperflex Shanghai Ltd. โดย Duff & Phelps Germany
GmbH1 ซึง่ มีผ้ ปู ระเมินหลักอยูใ่ นบัญชีรายชื่อของสถาบัน RICS (The Royal Institution of Chartered
Surveyors)
ซึง่ เป็ นองค์กรที่แต่งตังหรื
้ อให้ ใบอนุญาตแก่บคุ คลเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ทวั่ โลก, Reference No. 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
11) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ Formtech Engineering (M) Sdn. Bhd. โดย Duff & Phelps
Germany GmbH, Reference No. 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
Disclaimers: 1) ผลการศึกษาของบริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “CapAd”)
ในรายงานฉบับนี ้ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากผู้บริ หารของบริ ษัท ศรี ตรังแอโกร
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai
Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed
Singapore Pte. Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด และข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยแก่สาธารณะ
1

Duff & Phelps Germany GmbH (“Duff & Phelps”) เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินชันนํ
้ าของโลก และบริ การที่ปรึกษาทางการเงินโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่ารายการที่มีความซับซ้ อน ให้ คาํ ปรึกษาในการปรับโครงสร้ างทางการเงิน การควบรวมกิจการ ประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ การให้ คําปรึกษาการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เป็ นต้ น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.duffandphelps.com) เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 Duff & Phelps ได้ ซื ้อกิจการของ American Apprisal Associates, Inc. (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.duffand
phelps.com/about-us/news/2015/duff-and-phelps-to-acquire-american-appraisal) ดังนัน้ Duff & Phelps จัดเป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 12 (ข) ของประกาศประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

หน้า 2/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรื อขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการ
ทํารายการในครัง้ นี ้
3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศึกษาโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตังมั
้ น่
อยูบ่ นพื ้นฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาและให้ ความเห็น ภายใต้ สถานการณ์และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้
ในปั จจุบนั หากสถานการณ์และข้ อมูลมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผล
การศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”) ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเข้ าลงนามในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella
Agreement), สัญญาซื ้อขายหุ้น และสัญญาที่ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) ระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอริ ท เทคนิคโปรดักส์
กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) ซึง่ เป็ น “ข้ อตกลงสําหรับการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า
(Demerger)” โดยรวมถึงบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าทุกบริษัทที่บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับเซมเพอริ ท ทังในประเทศและ
้
2
ต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาต่างๆ ข้ างต้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และเห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการได้ มาและจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ และการระงับข้ อพิพาทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(บริ ษัทฯ ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 36.50 บาท/เหรี ยญสหรัฐ (เนือ่ งจากบริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทได้ตกลงชําระ
ค่าตอบแทนกันเป็ นเงิ นเหรี ยญสหรัฐ และใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 36.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ ในการคํานวณภาษี
ต่างๆ ตามสัญญากรอบของข้อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)) และ 5.2181 บาท/หยวน (เนือ่ งจากเป็ นอัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันที ่ 17 มกราคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 1/2560) ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่า
อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวมี ความเหมาะสม และบริ ษัทฯ ได้ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นดังกล่าวในหนังสือเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้มาและจํ าหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษัทฯ)
(1) การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) 3 จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
้
SSC ในมูลค่า
10,000.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
1

2

2

ข้ อตกลงสําหรับการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger) ประกอบด้ วย สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)
กับเซมเพอริท, สัญญาซื ้อขายหุ้นในบริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”), สัญญาซื ้อขายหุ้นในบริ ษัทร่วมต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ Semperflex
Shanghai Ltd., Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte. Ltd.
และสัญญาทีต่ กลงให้ สิทธิ (Call Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย
จํากัด (“SAC”) ทังนี
้ ้ สัญญาต่างๆ ข้ างต้ นได้ กําหนดสิทธิและหน้ าที่ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ซึง่ รวมถึงรายการได้ มาและจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดอยูใ่ นข้ อ 9 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) และสาระสําคัญบางส่วนอยูใ่ นส่วนที่ 1 ข้ อ 1.4 ของรายงานฉบับนี ้
3

SSC เป็ นบริษัทจํากัดที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญ่อยูท่ ี่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบธุรกิจผลิตถุงมือยางที่ใช้
ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 31.50 และร้ อยละ 8.73 (รวมเป็ นร้ อยละ
40.23) ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SSC ตามลําดับ และภายหลังจากการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.65 ล้ านบาท) จากเซมเพอร์ ริทซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั ของ SSC และมิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (“รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ” หรื อ “รายการที่ 1”)
(2) การจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทมิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(2.1) การจําหน่ายเงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(“ประเทศจีน”) ประกอบธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง จํานวนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนทุนทังหมดของ
้
SSH ในมูลค่า 8.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.00 ล้ านบาท) (“รายการที่ 2”)
(2.2) การจําหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. (“SRP”) ตังอยู
้ ใ่ น
ประเทศจีน ประกอบธุรกิจผลิตราวจับบันไดเลือ่ น จํานวนร้ อยละ 10.00 ของจํานวนทุนทังหมดของ
้
SRP ใน
มูลค่า 4.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.00 ล้ านบาท) (“รายการที่ 3”)
(2.3) การจําหน่ายหุ้นสามัญของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบธุรกิจ
จัดจําหน่ายถุงมือยางทีใ่ ช้ ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นหุ้นที่บริษัทฯ ถือทางตรง
จํานวน 1,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SUSA มูลค่า
6.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.30 ล้ านบาท) (“รายการที่ 4.1”) และ
และ SSC ตกลงจําหน่ายหุ้นสามัญของ SUSA จํานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.50 ล้ าน
บาท) ซึง่ จัดเป็ นรายการที่บริษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC (“รายการที่ 4.2”)
(2.4) การจําหน่ายหุ้นสามัญของ Sempermed Singapore Pte. Ltd. (“SESI”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (บริ ษัทโฮลดิ ้ง) 4 จํานวน 4,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของจํานวน
หุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SESI ในมูลค่า 1.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 36.50 ล้ านบาท) (“รายการที่ 5”)
(2.5) SSC ตกลงจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ได้ แก่ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”)
อยูใ่ นประเทศจีน ประกอบธุรกิจตัวแทนในการนําเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติกและถุงมือยาง (ปัจจุบนั SSF
ไม่ได้ ดําเนินธุรกิจหลักแล้ ว โดยมีเพียงรายได้ เล็กน้ อยจากการบริ การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง) ร้ อยละ
100 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.80
ล้ านบาท) ซึง่ จัดเป็ นรายการที่บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC (“รายการที่ 6”)
3

ทางอ้ อมใน SSC รวมเป็ นร้ อยละ 81.50 และร้ อยละ 8.73 (รวมเป็ นร้ อยละ 90.23) ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SSC
ตามลําดับ
4

SESI มีเงินลงทุนร้ อยละ 83 ใน Formtech Engineering (M) Sdn. Bhd. (“FTE”) อยูใ่ นประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิต Slip Casted
Technical Ceramics (แม่พิมพ์เซรามิกรูปมือ) สําหรับใช้ ในการผลิตถุงมือยาง และร้ อยละ 100 ใน Sempermed Brasil Comercio Exterior
Ltda. (“SBC”) อยูใ่ นประเทศบราซิล ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายถุงมือยางในประเทศบราซิล ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั SBC ได้ หยุดดําเนินธุรกิจมาระยะ
หนึ่งแล้ ว
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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(2.6) การจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จํากัด (“SAC”) มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ี่อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง 5 จํานวน 1,615,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC
ในมูลค่ารวม 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.50 ล้ านบาท) ซึง่
ประกอบด้ วย (ก) หุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 1,425,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC มูลค่า 45.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,642.50
ล้ านบาท) และ (ข) หุ้นที่ถือโดยบริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด (“รับเบอร์ แลนด์”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ จํานวน 190,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC
มูลค่า 6.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 219.00 ล้ านบาท) ตามสัญญา Call
Option โดยบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่ Semperit ในการซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ
และรับเบอร์ แลนด์ได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (“รายการที่ 7”)
รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 7 เป็ นรายการที่บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางตรงและทางอ้ อม รวมเรี ยกว่า
“รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”
(3) การระงับข้ อพิพาทต่างๆ โดยบริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทตกลงให้ ยตุ ิข้อพิพาททีม่ ีระหว่างกันทังหมด
้
ไม่วา่ ข้ อพิพาท
ดังกล่าวจะอยูใ่ นชันกระบวนพิ
้
จารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรื อ กระบวนพิจารณาของอนุญาโต
ตุลาการต่างประเทศ รวมถึงการตกลงชําระค่าตอบแทนโดย SSC ให้ แก่เซมเพอร์ ริท เพื่อการระงับข้ อพิพาทต่างๆ ที่มี
ระหว่างกันทังหมด
้
(Claim Withdrawals Payment) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 547.50 ล้ านบาท) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ข้ อ 6.2 ของรายงานฉบับนี ้)
โดยที่บริ ษัทฯ จะชําระค่าซื ้อสินทรัพย์ตามรายการที่ 1 โดยการหักกลบลบหนี ้กับมูลค่าขายสินทรัพย์ตามรายการที่ 2 – 6
และชําระค่าตอบแทนในการระงับข้ อพิพาท เป็ นเงินสดให้ แก่เซมเพอร์ ริท
4

ในการเข้ าทํารายการทังหมดข้
้
างต้ นในครัง้ นี ้ (รายการที่ 1 - 7) อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท ซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
ไปแล้ วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นัน้ หากการซื ้อขายหุ้น SSC (รายการที่ 1) และหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุใน
รายการที่ 2 - 6 ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน “วันซื ้อขายกิจการ” เนื่องจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ หน้ าที่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee)
จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ดังนัน้
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องชําระ
ค่าเสียหาย (Break Fee) ให้ แก่เซมเพอร์ ริทจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5
ล้ านบาท) (ไม่ใช่จํานวนเดียวกับข้ อ (3) ข้ างต้ น)
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการที่ 1 ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
5

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฮดรอลิกแรงดันสูงหลากหลายชนิด รวมถึง สายไฮดรอลิกคุณภาพสูงที่ใช้ ในอุตสาหกรรม การทําเหมือง
และการใช้ งานเฉพาะทางอื่นๆ และพัฒนาสายขนาดเล็กหลายแบบเพื่อการใช้ งานกับไฮดรอลิกระดับสูงสมัยใหม่
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 69.15 ของตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100
สําหรับรายการที่ 2 - 7 ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 46.46 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึง่ มี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ที่ต้องได้ รับอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าวไปพร้ อมกับการขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ข้างต้ น
ดังนัน้ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ถือหุ้น และแต่งตังที
้ ป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนต้ องดําเนินการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
6
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ” หรื อ “CapAd”) เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ส่วนการระงับข้ อพิพาทถือว่าเป็ นทีม่ าและความจําเป็ นของ
การเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จึงใช้ เป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณาเข้ าทํารายการได้ มา
และจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ด้ วย
5

อนึง่ CapAd ได้ ศกึ ษาข้ อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ รวมถึง
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ รวมทังเอกสารที
้
่ได้ รับจากบริษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เช่น งบการเงิน, สมมติฐานในการจัดทําประมาณการ, แผนการดําเนินธุรกิจ, รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ , รวมทัง้
ข้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะทัว่ ไป เช่น แบบแสดงข้ อมูลรายงานประจําปี (แบบ 56-1), ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และข้ อมูลทางการเงิน
จากเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็ นต้ น เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ CapAd ไม่สามารถรับรองหรื อ
6

นอกจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ STA) ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(Singapore Exchange: SGX) ด้ วย (ชื่อย่อ NC2) บนกระดานหลัก (SGX Mainboard) ภายใต้ Secondary Listing (บริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ )
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ส่วนที่ 5 ข้ อ 217, ส่วนที่ 9 ข้ อ 751, และแนวทางปฏิบตั ขิ ้ อ 7.2 (Practice Note 7.2) ระบุวา่
บริษัทต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้ Secondary Listing ไม่ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ น
ภาษาอังกฤษพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ที่มา: http://rulebook.sgx.com/en/display/display_viewall.html?rbid=3271&element_id=4830&print=1#definition-s)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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รับประกันความถูกต้ อง หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่บริ ษัทฯ, บริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai
Ltd., Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore
Pte. Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด และ/หรื อ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ มอบให้ แก่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี ้ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่า ข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็ นข้ อมูลทีถ่ กู ต้ อง
ตามความเป็ นจริ งและสมบูรณ์ และการให้ ความเห็นนี ้เป็ นการพิจารณาจากสภาวะและข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ในปั จจุบนั
ณ วันที่จดั ทํารายงานฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริ ษัทฯ, บริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด, Semperflex Shanghai Ltd.,
Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd., Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte.
Ltd. และบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่อรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ดังกล่าวได้
ในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ CapAd ได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการได้ มาและจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ และความเหมาะสมของราคาซื ้อขายหุ้น ประกอบกับปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย CapAd ได้ พิจารณา
ข้ อมูลดังกล่าวด้ วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทํา
CapAd ได้ พิจารณาและศึกษาข้ อมูลของรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยสามารถสรุปข้ อมูลและ
ผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในรายงานฉบับนี ้
ตังแต่
้ หน้ าแรกจนสิ ้นสุดส่วนที่ 2 ของรายงานฉบับนี ้: ใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 36.50 บาท/เหรี ยญสหรัฐ
(เนื่องจากบริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทได้ ตกลงชําระค่าตอบแทนกันเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ และใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ
36.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ ในการคํานวณภาษีตา่ งๆ ตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement))
และ 5.2181 บาท/หยวน (เนือ่ งจากเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เป็ นวันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560) ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวมีความเหมาะสม และบริ ษัทฯ ได้ ใช้
อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับที่บริ ษัทฯ ใช้ เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
ในส่วนที่ 3 ของรายงานฉบับนี ้: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญ
สหรัฐ, 5.2181 บาท/หยวน, 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน, 8.0336 บาท/ริ งกิต และ 0.2259 ริ งกิต/เหรี ยญสหรัฐ เนื่องจาก
เป็ นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่จดั ทําการประเมินมูลค่าหุ้นและเงินลงทุนของรายงานฉบับนี ้ หรื อ วันที่ 17 มกราคม 2560
(ที่มา: อัตราแลกเปลีย่ นขายถัวเฉลีย่ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 จาก
www.bot.or.th)
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คํานิยาม (Abbreviation)
“บริษัทฯ” หรือ “STA”
“SSC”
“SSH“
“SRP”
“SUSA“
“SESI”
“SAC”
“SSF”
“FTE”
“SBC”
“รับเบอร์ แลนด์”
“เซมเพอร์ ริท” หรือ “Semperit”
“กลุม่ Semperit”
“วันซื ้อขายกิจการ”
“สัญญา Call Option”

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท)
Semperflex Shanghai Ltd. (กิจการร่วมค้ าระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท)
Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. (ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนของบริ ษัทฯ)
Sempermed USA, Inc. (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท)
Sempermed Singapore Pte. Ltd. (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริษัทฯ SSC และเซมเพอร์ ริท)
บริษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท)
Shanghai Sempermed Gloves Co., Ltd. (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ SSC)
Formtech Engineering (M) Sdn. Bhd. (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ SESI)
Sempermed Brazil Comercio Exterior Ltda. (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ SESI)
บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Semperit AG Holding (ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของเซมเพอร์ ริท)
วันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่อย่างช้ าไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)
สัญญาทีต่ กลงให้ สิทธิ (Call Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ในการ
ซื ้อหุ้นของ SAC
“Option Period”
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ตามสัญญา Call Option
“สัญญากิจการร่วมค้ าฯ”
สัญญากิจการร่วมค้ าระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท
“Latexx”
Latexx Partners Berhad
“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”
บริษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ)
“Duff & Phelps”
Duff & Phelps Germany GmbH (ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ)
“ประเทศสิงคโปร์ ”
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
“ประเทศจีน”
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
“ประเทศบราซิล”
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
“CapAd” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด
“สํานักงาน ก.ล.ต.”
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
“NTA”
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)
“WACC”
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital)
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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”) ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารลงนามในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement),
สัญญาซื ้อขายหุ้น และสัญญาทีต่ กลงให้ สทิ ธิ (Call Option) ระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอริ ท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ
เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) ซึง่ เป็ น “ข้ อตกลงสําหรับการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger)”
โดยรวมถึงบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าทุกบริ ษัทที่บริษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับเซมเพอริ ท ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาต่างๆ ข้ างต้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และเห็นชอบให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และการ
ระงับข้ อพิพาทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(บริ ษัทฯ ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 36.50 บาท/เหรี ยญสหรัฐ (เนือ่ งจากบริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทได้ตกลงชําระ
ค่าตอบแทนกันเป็ นเงิ นเหรี ยญสหรัฐ และใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 36.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ ในการคํานวณภาษี
ต่างๆ ตามสัญญากรอบของข้อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)) และ 5.2181 บาท/หยวน (เนือ่ งจากเป็ นอัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันที ่ 17 มกราคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที ่ 1/2560) ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่า
อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวมี ความเหมาะสม และบริ ษัทฯ ได้ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นดังกล่าวในหนังสือเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
สารสนเทศเกีย่ วกับรายการได้มาและจํ าหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษัทฯ)
(1) รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายการที่ 1
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) (ปั จจุบนั เป็ นกิจการร่วมค้ าของบริษัทฯ)
จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10,000.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่าย
แล้ วทังหมดของ
้
SSC ในมูลค่า 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.65 ล้ านบาท) จาก
เซมเพอร์ ริท ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นปัจจุบนั ของ SSC และมิใช่บคุ คลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(2) รายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคล
ซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ซึง่ เซมเพอร์ ริทมิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ดังนี ้
รายการที่ 2
การจําหน่ายเงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(“ประเทศจีน”) ประกอบธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง จํานวนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนทุนทังหมดของ
้
SSH ใน
มูลค่า 8.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.00 ล้ านบาท)
รายการที่ 3
การจําหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. (“SRP”) ตังอยู
้ ใ่ น
ประเทศจีน ประกอบธุรกิจผลิตราวจับบันไดเลือ่ น จํานวนร้ อยละ 10.00 ของจํานวนทุนทังหมดของ
้
SRP ในมูลค่า 4.00
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.00 ล้ านบาท)
รายการที่ 4.1
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกอบธุรกิจจัด
จําหน่ายถุงมือที่ใช้ ในทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นหุ้นทีบ่ ริ ษัทฯ ถือทางตรงจํานวน 1,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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25.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SUSA มูลค่า 6.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 237.25 ล้ านบาท)
รายการที่ 4.2
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SUSA โดย SSC จํานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.50 ล้ านบาท) ซึง่ จัดเป็ น
รายการที่บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC
รายการที่ 5
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ Sempermed Singapore Pte. Ltd. (“SESI”) ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ ประกอบ
7
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (บริ ษัทโฮลดิ ้ง) จํานวน 4,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออก
และจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SESI ในมูลค่า 1.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.50 ล้ าน
บาท)
รายการที่ 6
การจําหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”) โดย SSC ซึง่ SSF อยูใ่ น
ประเทศจีน ประกอบธุรกิจตัวแทนในการนําเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติกและถุงมือยาง (ปั จจุบนั SSF ไม่ได้ ดําเนินธุรกิจ
หลักแล้ ว โดยมีเพียงรายได้ เล็กน้ อยจากการบริ การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง) ร้ อยละ 100 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ใน
มูลค่า 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.80 ล้ านบาท) ซึง่ จัดเป็ นรายการที่บริ ษัทฯ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC
รายการที่ 7
การจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จํากัด (“SAC”) มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ี่อาํ เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ประกอบธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง จํานวน 1,615,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC ในมูลค่ารวม 51.00 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.50 ล้ านบาท) ซึง่ ประกอบด้ วย (ก) หุ้นที่ถือโดยบริ ษัทฯ จํานวน
1,425,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC มูลค่า 45.00 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,642.50 ล้ านบาท) และ (ข) หุ้นที่ถือโดยบริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด
(“รับเบอร์ แลนด์”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน 190,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC มูลค่า 6.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 219.00 ล้ านบาท) ตาม
สัญญา Call Option โดยบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่ Semperit ในการซื ้อหุ้นของบริษัทฯ
และรับเบอร์ แลนด์ ได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
(3) การระงับข้ อพิพาทต่ างๆ
บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทตกลงให้ ยตุ ิข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทังหมดใน
้
“วันซื ้อขายกิจการ” ไม่วา่ ข้ อพิพาท
ดังกล่าวจะอยูใ่ นชันกระบวนพิ
้
จารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรื อ กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ รวมถึงการตกลงชําระค่าตอบแทนโดย SSC ให้ แก่เซมเพอร์ ริท เพื่อการระงับข้ อพิพาทต่างๆ ที่มีระหว่างกัน
ทังหมด
้
(Claim Withdrawals Payment) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.50
ล้ านบาท) อย่างไรก็ตาม การถอนข้ อพิพาททังหมดออกจากกระบวนพิ
้
จารณาของศาลและอนุญาโตตุลาการต่างๆ จะต้ อง
6

7

โปรดดูเชิงอรรถ 4
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ดําเนินการตามขันตอนของกฎหมายที
้
เ่ กี่ยวข้ อง
ทําให้ ข้อพิพาทบางคดีอาจมีผลเป็ นการยุติข้อพิพาทโดยเสร็ จเด็ดขาด
ภายหลังจาก “วันซื ้อขายกิจการ” ทังนี
้ ้ โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายต่างฝ่ ายต่างตกลงส่งมอบเอกสารการถอนคดี และใบมอบ
อํานาจที่ได้ มีการลงนามไว้ แล้ วโดยชอบ มอบให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ใน “วันซื ้อขายกิจการ” เพื่อไปดําเนินการภาย
หลังจากการซื ้อขายกิจการเสร็ จสิ ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ข้ อ 6.2 ของรายงานฉบับนี ้)
โดยที่บริ ษัทฯ จะชําระค่าซื ้อสินทรัพย์ตามรายการที่ 1 โดยการหักกลบลบหนี ้กับมูลค่าขายสินทรัพย์ตามรายการ
ที่ 2 - 6 และชําระค่าตอบแทนในการระงับข้ อพิพาท เป็ นเงินสดให้ แก่เซมเพอร์ ริท
ในการเข้ าทํารายการทังหมดข้
้
างต้ นในครัง้ นี ้ (รายการที่ 1 - 7) อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท ซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
ไปแล้ วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นัน้ หากการซื ้อขายหุ้น SSC (รายการที่ 1) และหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุใน
รายการที่ 2 - 6 ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน “วันซื ้อขายกิจการ” เนือ่ งจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ หน้ าที่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee)
จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ดังนัน้
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องชําระ
ค่าเสียหาย (Break Fee) ให้ แก่เซมเพอร์ ริทจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5
ล้ านบาท) (ไม่ใช่จํานวนเดียวกับข้ อ (3) ข้ างต้ น)
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการที่ 1 ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 69.15 ของตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 100
สําหรับรายการที่ 2 - 7 ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 46.46 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึง่ มี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ที่ต้องได้ รับอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าวไปพร้ อมกับการขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ข้างต้ น
ดังนัน้ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ถือหุ้น และแต่งตังที
้ ป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนต้ องดําเนินการจัด
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ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
8
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด (“CapAd” หรื อ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระที่ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
้
ษัทฯ ได้ พิจารณาวัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการทํารายการ ประกอบกับ ข้ อดี
ข้ อด้ อย ประโยชน์ และความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
การเข้ าซื ้อหุ้นของ SSC จากเซมเพอร์ ริท และการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ
ให้ แก่เซมเพอร์ ริทมีความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ (ก) เพื่อยุติความขัดแย้ งกับเซมเพอร์ ริทที่มมี ากว่า 5 ปี นบั ตังแต่
้ ปี
2554 และข้ อพิพาททางกฎหมายกับเซมเพอร์ ริทที่มมี ากว่า 3 ปี นบั ตังแต่
้ ปี 2557 เพื่อที่ตา่ งฝ่ ายจะได้ แยกย้ ายเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง โดยจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ระหว่างกันอีก เว้ นแต่จะเป็ นการติดต่อตามปกติธุรกิจ รวมทังขจั
้ ดความเสีย่ ง
จากคดีความที่มีตอ่ กัน หากในกรณีที่ผลการตัดสินข้ อพิพาทถึงทีส่ ดุ และศาลมีคาํ สัง่ ตัดสินให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ/
หรื อ SSC แพ้ คดี ทําให้ บริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ถกู ฟ้องร้ อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ได้ ; (ข) บริ ษัทฯ จะจําหน่ายไปซึง่ หุ้น
และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่างๆ ในต่างประเทศ ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด ทําให้
บริ ษัทฯ สามารถมุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้ างการเติบโตในอนาคต; (ค) การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
SSC จะส่งผลดีตอ่ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ชว่ ยสร้ างสมดุลต่อผลการดําเนินงานโดยรวมผ่านการรับรู้ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ SSC จากเดิมที่บริ ษัทฯ รับรู้เพียงส่วนได้ เสีย (Equity Method) จาก
การถือหุ้นใน SSC ทังนี
้ ้ SSC ประกอบธุรกิจปลายนํ ้าในการผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางซึง่ เป็ นสินค้ าสําเร็จรูปที่มีอตั รา
กําไรดี หากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีความผันผวนดังเช่นที่เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วในอดีตและอาจจะเกิดขึ ้นอีกใน
อนาคต ผลการดําเนินงานของ SSC จะช่วยสร้ างสมดุลต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม่ บริษัทฯ ได้ ; และ (ง) บริ ษัทฯ
จะสามารถดําเนินธุรกิจของ SSC ได้ อย่างเสรี ตามนโยบายที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการขยายกําลังการผลิต
ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงสามารถทําการขายในตลาดทัว่ โลกโดยไม่ติดเงื่อนไขหรื อข้ อห้ ามค้ าแข่งอีกต่อไป
ทังนี
้ ้ การทํารายการในครัง้ นี ้มีข้อดีและประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ (1) การเข้ าทํารายการทําให้ คดีข้อพิพาททางการค้ า
ระหว่างเซมเพอร์ ริท กับบริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ยุตลิ ง; (2) ช่วยลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นหากศาลมีคาํ
พิพากษาถึงที่สดุ ให้ บริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ชําระค่าเสียหายให้ แก่เซมเพอร์ ริท; (3) ทําให้ บริ ษัทฯ และ SSC ไม่มี
ภาระค่าใช้ จา่ ยทางกฏหมายและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อสู้คดีตามข้ อพิพาททางการค้ าอีกต่อไป; (4) ทําให้
สัญญากิจการร่วมค้ าระหว่างเซมเพอร์ ริทกับบริ ษัทฯ สิ ้นสุดลง รวมถึงข้ อห้ ามค้ าแข่ง ส่งผลให้ SSC สามารถขยายการ
กําลังการผลิต/ทําการตลาดได้ ทวั่ โลกโดยอิสระ; (5) บริ ษัทฯ สามารถกําหนดนโยบายบริ หารงานทังหมดใน
้
SSC ได้ อย่าง
อิสระ; (6) เป็ นการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ จะทําให้ มีความคล่องตัวในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ; (7) บริ ษัทฯ จะรับรู้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของ SSC ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทําให้ มีรายได้ และผลการดําเนินงานดีขึ ้น; (8) ลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต จากการที่เซมเพอร์ ริทลงทุนในธุรกิจถุงมือยาง ในประเทศมาเลเซีย (Latexx) ซึง่ เสมือนกับเป็ นการค้ าแข่งขันกับ
SSC; และ (9) หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ อนุมตั ิวาระการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
7

8

โปรดดูเชิงอรรถ 6
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การระงับข้ อพิพาทต่างๆ บริ ษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 547.5
ล้ านบาท) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท
อย่างไรก็ตาม การทํารายการในครัง้ นี ้มีข้อด้ อยและความเสีย่ ง ได้ แก่ (1) ความเสีย่ งด้ านการตลาดของ SSC โดย
ไม่มีเซมเพอร์ ริทเป็ นพาร์ ทเนอร์ และจําเป็ นต้ องหาตลาดทดแทนเพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงจากการยกเลิกสัญญากิจการ
ร่วมทุน; (2) เพิ่มภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าทํารายการ;
(3) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสําหรับเงินทีต่ ้ องชําระแก่เซมเพอร์ ริทในสกุลเหรี ยญสหรัฐ; (4) การจําหน่ายหุ้นสามัญ
ของ SAC เป็ นขายตามสัญญา Call Option บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ รับเงินในทันทีจนกว่าจะมีการใช้ สทิ ธิโดยเซมเพอร์ ริท; และ
มีความเสีย่ งที่ไม่มากนักในข้ อ (5) และ (6) ต่อไปนี ้ (5) ความเสีย่ งในกรณีเงินสดของ SSC และ SAC ไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปั นผลตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) ซึง่ บริ ษัทฯ จะใช้ เงินจํานวนดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึง่ ของแหล่งเงินทุนเพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทนในการเข้ ารายการในครัง้ นี ้; และ (6) ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของ SSC
อาจจะลดลง หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560
เมื่อพิจารณาเหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ รวมถึงศึกษาและเปรี ยบเทียบข้ อดี ประโยชน์ ข้ อด้ อย
ผลกระทบและความเสีย่ งจากการทํารายการแล้ ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ารายการได้ มาและจําหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ นี ้ มีความสมเหตุสมผล ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
สําหรับเรื่ องความเหมาะสมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าหุ้นของ SSC และบริ ษัทร่วม
ต่างๆ ในประเทศทีจ่ ะจําหน่ายไปในครัง้ นี ้ ด้ วยวิธีการต่างๆ ได้ ข้อสรุปดังนี ้
(ในเรื ่องความเหมาะสมของราคาต่อไปนี ้ (และในส่วนที ่ 3 ของรายงานฉบับนี)้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระใช้
อัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญสหรัฐ, 5.2181 บาท/หยวน, 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน, 8.0336 บาท/ริ ง
กิ ต และ 0.2259 ริ งกิ ต/เหรี ยญสหรัฐ เนือ่ งจากเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีจ่ ดั ทําการประเมิ นมูลค่าหุน้ และเงิ นลงทุนของ
รายงานฉบับนี ้ หรื อ วันที ่ 17 มกราคม 2560 (ทีม่ า: อัตราแลกเปลีย่ นขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจํ าวันที ่ 17 มกราคม 2560 จาก www.bot.or.th))
ตารางเปรี ยบเทียบราคาได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่จะได้ มาและจําหน่ ายไป กับราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ
มูลค่ายุติธรรมของ สัดส่วนการถือ มูลค่ายุติธรรมของ ราคาขาย (ซื ้อ) หุ้น
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิ รรม
กิจการ
หุ้นที่จะได้ มา/ กิจการส่วนที่จะ
กับราคาซื ้อ/ขายหุ้น
จําหน่ายไป
ได้ มา/จําหน่ายไป
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(1)
(2)
(3) = (1) * (2)
(4)
(5) = (4) – (3)
(6) = (5)/(4)
รายการได้ มา
SSC (รายการที่ 1, 4.2 262.68 - 290.221/
และ 6)
รวมรายการได้ มา
262.68 - 290.22
รายการจําหน่ ายไป
SSH (รายการที่ 2)
13.39 – 18.55
SRP (รายการที่ 3)
57.32 – 60.98
SUSA (รายการที่ 4.1) 24.12 – 25.56
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

50.00

131.34 – 145.11

(147.55)2/

(16.21) – (2.44)

(10.99) – (1.65)

50.00

131.34 – 145.11

(147.55)

(16.21) – (2.44)

(10.99) – (1.65)

50.00
10.00
25.00

6.70 – 9.27
5.73 – 6.10
6.03 – 6.39

8.00
4.00
6.50

(1.27) – 1.30
(2.10) – (1.73)
0.11 – 0.47

(15.91) – 16.29
(52.46) – (43.31)
1.70 – 7.22
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มูลค่ายุติธรรมของ สัดส่วนการถือ มูลค่ายุติธรรมของ ราคาขาย (ซื ้อ) หุ้น
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิ รรม
กิจการ
หุ้นที่จะได้ มา/ กิจการส่วนที่จะ
กับราคาซื ้อ/ขายหุ้น
จําหน่ายไป
ได้ มา/จําหน่ายไป
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(1)
(2)
(3) = (1) * (2)
(4)
(5) = (4) – (3)
(6) = (5)/(4)
SESI (รายการที่ 5)
5.99 – 6.67
50.00
2.99 – 3.33
1.00
(2.33) – (1.99) (233.42) – (199.49)
3/
4/
SAC (รายการที่ 7)
88.71 - 97.34
42.50
37.70 – 41.37
44.49 – 46.32
3.12 – 8.62
7.01 – 18.16
รวมรายการจําหน่ ายไป 189.54 – 209.10
59.16 – 66.46
63.99 – 65.82
(2.48) – 6.66
(3.87) – 10.12
รวม – สุทธิ
64.87 – 85.95
(83.56) – (81.73) (18.68) – 4.22
(22.86) – 5.17
หมายเหตุ:
1/ มูลค่ากิจการ SSC ภายหลังการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC
(ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการ ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น
SSC และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (โดยได้ คํานึงถึงรายการที่ 4.2 และ 6 แล้ ว)
2/ ราคาซื ้อหุ้น SSC ในสัดส่วนร้ อยละ 50 จาก Semperit จํานวน 180.10 ล้ านเหรียญสหรัฐ บวก ค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit เพื่อระงับข้ อ
พิพาทจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หักด้ วยเงินปั นผลทีบ่ ริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC รวมร้ อยละ 40.23 จะมี
สิทธิได้ รับเงินปั นผลรวมจํานวน 47.55 ล้ านเหรียญสหรัฐ (โดยได้ คํานึงถึงรายการที่ 4.2 และ 6 แล้ ว)
3/ มูลค่ากิจการ SAC ภายหลังการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 30.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ SAC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น
(ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการ ภายใต้ สญ
SAC และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4/ ตามสัญญา Call Option Semperit มีสิทธิที่จะซื ้อหุ้น SAC ซึง่ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ถือหุ้นอยูใ่ น SAC รวมกันจํานวนทังสิ
้ ้น
1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ในราคารวมทังสิ
้ ้น 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในช่วง
Option Period ดังนั ้น มูลค่าปั จจุบนั ของราคาขายหุ้น SAC (ร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) เท่ากับ 34.32 –
40.93 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ 9 (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,220.77 - 1,455.72 ล้ านบาท)
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญา Joint Venture Agreement (แก้ ไขครัง้ ที่ 3) ฉบับใหม่ที่จะมีการแก้ ไขในครัง้ นี ้ ระบุวา่ SAC ต้ องจ่ายเงินปั นผล
เท่ากับกําไรสุทธิประจําปี (ร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิประจําปี ) ดังนัน้ ในกรณีที่เซมเพอร์ ริทใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC จากบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์ ในช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลที่ SAC จ่ายก่อนปี ที่เซมเพอร์ ริทใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลที่บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (ร้ อยละ 42.50 ของเงินปั นผลที่ SAC จ่าย) จะ
ได้ รับก่อนที่เซมเพอร์ ริทจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC ประมาณ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรียญสหรัฐ (มูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลในปี 2560 – 2563)
ดังนั ้น มูลค่าปั จจุบนั ของราคาขายหุ้น SAC ในอนาคต เท่ากับ 44.49 – 46.32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
8

จากตารางข้ างต้ น ราคาซื ้อหุ้น SSC-สุทธิ เท่ากับ 147.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประกอบด้ วย ราคาซื ้อหุ้น SSC
เท่ากับ 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ SSC ตกลงชําระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อ
พิพาทที่มีตอ่ SSC อีกจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หักด้ วยด้ วยเงินปั นผลที่บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์จะได้ รับจํานวน
47.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น SSC เท่ากับ 2.44 – 16.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นสูงกว่า
ร้ อยละ 1.65 – 10.99 ของราคาซื ้อหุ้น SSC–สุทธิ
นอกจากนี ้ ราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ SAC รวม 70.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ
2,507.58 ล้ านบาท) และประมาณการเงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SAC ในช่วงเวลาก่อนใช้ สทิ ธิ Call Option ของ Semperit
9

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ สมมติฐานว่า Semperit ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC ในช่วงเวลา Option Period (ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564) และคิดลดด้ วย WACC ของบริ ษัทฯ ที่ประมาณร้ อยละ 9.20 ต่อปี
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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(ประมาณการเงินปั นผล เท่ากับ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) รวมมีมลู ค่าปั จจุบนั เท่ากับ 63.99 – 65.82 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ สูงกว่า (ตํา่ กว่า) มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ SAC ที่จะขายให้ กบั Semperit รวมเท่ากับ
(2.48) - 6.66 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นสูงกว่า (ตํ่ากว่า) ร้ อยละ (3.87) – 10.12 ของราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA,
SESI และ SAC รวมกัน
อย่างไรก็ตาม การทํารายการในครัง้ นี ้ (รายการที่ 1 – 7) เป็ นรายการที่ต้องได้ รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมกันทัง้ 7 รายการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามูลค่ารวมของรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ โดยราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ (สุทธิจากรายการขายหุ้น) เท่ากับ 77.05 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 2,740.49 ล้ าน
บาท) และประมาณการเงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SAC ในช่วงเวลาก่อนใช้ สทิ ธิ Call Option ของ Semperit (ประมาณ
การเงินปั นผล เท่ากับ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) รวมมูลค่าปั จจุบนั ของราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ เท่ากับ 81.73 – 83.56
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 2,907.00 – 2,972.06 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่า (ตํ่ากว่า) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่จะได้ มา
และจําหน่ายไปสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม – สุทธิ เท่ากับ 64.87 – 85.95 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เท่ากับ (4.22) - 18.68 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรื อประมาณ (150.26) – 664.57 ล้ านบาท) หรื อสูงกว่า (ตํ่ากว่า) ร้ อยละ (5.17) – 22.86 ของราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาซือ้ หุ้น SSC และราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ
SAC เป็ นราคาที่ไม่ เหมาะสม เนื่องจากราคาซื ้อหุ้น SSC สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ SSC ถึงแม้ วา่ ราคาขายหุ้น-สุทธิ
อาจสูงหรื อตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม-สุทธิของสินทรัพย์ที่จะได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้
โดยสรุป การทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผล ถึงแม้ วา่ ราคาในการทํา
รายการจะไม่เหมาะสม แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการทํารายการในครัง้ นี ้มีความจําเป็ นเพื่อระงับข้ อพิพาทต่างๆ
กับเซมเพอร์ ริท และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ SSC สามารถขยายธุรกิจไปได้ ทวั่ โลก ตลอดจนบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ SSC ได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าผู้ถอื หุ้น
ควร อนุมตั ิ การทํารายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้
อนึง่ ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้ อมูล เหตุผลประกอบ และ
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ นําเสนอไว้ ในรายงานฉบับนี ้ และข้ อมูลต่างๆ ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและสิง่ ที่สง่ มาด้ วย อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิ
การเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ทังนี
้ ้ CapAd ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณาให้ ความเห็นกรณีข้างต้ นด้ วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถืงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1 วัตถุประสงค์ ของรายการและที่มาของรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”) ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารลงนามในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement),
สัญญาซื ้อขายหุ้น และสัญญาทีต่ กลงให้ สทิ ธิ (Call Option) ระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอริ ท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ
เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) ซึง่ เป็ น “ข้ อตกลงสําหรับการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger)”
โดยรวมถึงบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าทุกบริ ษัทที่บริษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับเซมเพอริ ท ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาต่างๆ ข้ างต้ นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และเห็นชอบให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และการ
ระงับข้ อพิพาทต่างๆ
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ SSC ตามรายการที่ 1 และรายการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนและหุ้น
สามัญของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ตามรายการที่ 2 - 7 รวมทังการระงั
้
บข้ อพิพาทต่างๆ ภายหลังจากบริ ษัทฯ
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํา
รายการดังกล่าวและรายการที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญากรอบของข้ อตกลง
ต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง สําเร็ จเสร็ จสิ ้น หรื อมีการสละสิทธิเงื่อนไขบังคับก่อนใดๆ
ดังกล่าว (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.11 ของรายงานฉบับนี ้)
(ก) บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทตกลงกําหนดวันทําการซื ้อขายหุ้นสามัญของ SSC ตามรายการที่ 1 และเงินลงทุนและหุ้น
สามัญของของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ตามรายการที่ 4.1 และ 4.2 (SUSA) และรายการที่ 5 (SESI) ให้
เสร็ จสิ ้นในเบื ้องต้ นประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (“วันซื ้อขายกิจการ”)
(ข) สําหรับการซื ้อขายเงินลงทุนตามรายการที่ 2 (SSH), รายการที่ 3 (SRP), และรายการที่ 6 (SSF) อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่า
วันที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) กําหนดไว้ แต่อย่างช้ าต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังนัน้ จึงคาดว่าการซื ้อขายหุ้นสามัญและเงินลงทุนรายการที่ 1 – 6 ข้ างต้ นจะทยอยดําเนินการและเสร็ จสิ ้นภายในปี
2560
สําหรับรายการที่ 7 เป็ นสัญญาที่ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด)
ในการซื ้อหุ้นของบริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ที่ถืออยูใ่ น SAC ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”) ดังนัน้ หากเซมเพอร์ ริทใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น รายการที่ 6 จึงจะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
1.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1.3.1 รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายการที่ 1: รายการซื ้อหุ้นสามัญของ SSC จํานวน 10,000 หุ้น (ร้ อยละ 50)

ผู้ซื ้อ

: บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”)
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ผู้ขาย

: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ SSC
หมายเหตุ: เซมเพอร์ ริทเป็ นนิติบคุ คลทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นในประเทศออสเตรี ย โดยเป็ นบริษัทในกลุม่ Semperit AG Holding (“กลุม่
Semperit”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียนนา “Vienna Stock Exchange” และเป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าระดับ
โลกซึง่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีคณ
ุ ภาพจากอุตสาหกรรมยาง
ทังนี
้ ้ เซมเพอร์ ริทอยูภ่ ายใต้ สว่ นงาน Sempermed ซึง่ เป็ นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์จากถุงมือทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม โดยเป็ นกลุม่ งานที่ใหญ่ที่สดุ ของกลุม่ Semperit1/
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.semperitgroup.com และ www.sempermed.com

1.3.2 รายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายการที่ 2: รายการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SSH (ร้ อยละ 50)
ผู้ขาย
ผู้ซื ้อ

: บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”)
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ร่วมทุนของ SSH
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายการที่ 3: รายการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SRP (ร้ อยละ 10)
ผู้ขาย
ผู้ซื ้อ

: บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”)
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ร่วมทุนของ SRP
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายการที่ 4.1: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA จํานวน 1,000 หุ้น (ร้ อยละ 25)
ผู้ขาย
ผู้ซื ้อ

: บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”)
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ SUSA
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายการที่ 4.2: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA โดย SSC จํานวน 2,000 หุ้น (ร้ อยละ 50)
ผู้ขาย

: บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมร้ อยละ
42.50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ SSC)
ผู้ซื ้อ
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ SUSA
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน
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รายการที่ 5: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SESI จํานวน 4,000,000 หุ้น (ร้ อยละ 50)
ผู้ขาย
ผู้ซื ้อ

: บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”)
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ SESI
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายการที่ 6: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SSF โดย SSC (ร้ อยละ 100)
ผู้ขาย

: บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) (ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมร้ อยละ
42.50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ SSC)
ผู้ซื ้อ
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ร่วมทุนของ SSF
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายการที่ 7: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SAC ตามสัญญา Call Option รวม 1,615,000 หุ้น (รวมร้ อยละ 42.50)
ผู้ขาย

: (1) บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “STA”) จํานวน 1,425,000 หุ้น และ
(2) บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด (“รับเบอร์ แลนด์”) (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จํานวน 190,000 หุ้น
ผู้ซื ้อ
: เซมเพอริท เทคนิคโปรดักส์ กิเซลสสชาฟ เอ็ม.บี.เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอริ ทกําหนด)
ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ SAC
ความสัมพันธ์ : เซมเพอริทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ
ระหว่างกัน

รายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้นก่อนและหลังทํารายการ สามารถพิจารณาได้ ในหน้ า 22 – 23 ของรายงานฉบับนี ้
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของการทํารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ SSC ตามรายการที่ 1 และรายการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนและหุ้น
สามัญของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ตามรายการที่ 2 - 7 ให้ แก่เซมเพอร์ ริท ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นและสัญญา
Call Option ระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท รวมทังสั
้ ญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นของรายการที่ 1 - 7 ข้ างต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.4.1 รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายการที่ 1: รายการซื ้อหุ้นสามัญของ SSC
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท บริ ษัทฯ ตกลงจะซื ้อหุ้นของ SSC (ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
กิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ) จํานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SSC จากเซมเพอร์ ริท และเซมเพอร์ ริทตกลงจะขายหุ้นของ SSC ที่เซมเพอร์ ริทถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัทฯ ในราคา 180.10 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.65 ล้ านบาท) ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากรอบของ
ข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น SSC
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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นอกจากนี ้ สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SSC และสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นของ SSC ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซือ้ ขายหุ้นของ SSC
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC (ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการ
เป็ นเงินบาทเทียบเท่า 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 4,314.30 ล้ านบาท) ซึง่ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
ของ SSC ร้ อยละ 31.50 และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อยละ 8.73 มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลรวมจํานวน 47.55 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,735.60 ล้ านบาท) และเซมเพอร์ ริทมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจํานวน 59.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 2,157.20 ล้ านบาท)
คูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงกําหนด “วันซื ้อขายกิจการ” โดยคาดว่าในเบื ้องต้ นจะเป็ นวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่อย่างช้ าไม่เกินวันที่ 12
เมษายน 2560 (Longstop Date)
หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดยกเว้ นกรณีที่ Supervisory Board ของเซมเพอร์
ริทไม่อนุมตั ิรายการดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีกเป็ นเงินบาท
เทียบเท่า 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.50 ล้ านบาท) สําหรับทุกๆ 7 วัน หลังจากวันที่ 15 มีนาคม
2560
การซื ้อขายหุ้น SSC จะสําเร็ จเสร็ จสิ ้นลงก็ตอ่ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้น SSC สําเร็ จลง
เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ได้ แก่
(ก) เซมเพอร์ ริท ได้ รับอนุมตั ิจาก Supervisory Board ของเซมเพอร์ ริทให้ ขายหุ้น SSC ทังหมดซึ
้
ง่ เซมเพอร์ ริทถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัทฯ และให้
ซื ้อหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 - 7 จากบริ ษัทฯ (ในกรณีของเซมเพอร์ ริท) และ
(ข) บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ซื ้อหุ้น SSC ทังหมดจากเซมเพอร์
้
ริท และให้ จําหน่ายหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่
ระบุในรายการที่ 2 - 7 ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (ในกรณีของบริ ษัทฯ)
หากการซื ้อขายหุ้น SSC และหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 - 6 ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใน “วันซื ้อขายกิจการ”
เนื่องจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
้ หน้ าที่
ต้ องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่ง
คูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้ อผูกพันอื่นๆ ที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่างๆ ระหว่าง SSC และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นต่างๆ ของ SSC และเซมเพอร์ ริท (เช่น สัญญาให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ ใช้ ชื่อและเครื่องหมายการค้ าของ Semperit เป็ นต้ น) โดยให้ มีผล
เป็ นการยกเลิกใน “วันซื ้อขายกิจการ”
คูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงให้ ยตุ ิข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทังหมด
้
ไม่วา่ ข้ อพิพาทดังกล่าวจะอยูใ่ นชันกระบวนพิ
้
จารณาคดีของศาลไทย
ศาลต่างประเทศ หรื อกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
SSC ตกลงจะ (ก) จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ได้ แก่ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”) อยูใ่ นประเทศจีน
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการนําเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติกและถุงมือยาง (ปั จจุบนั SSF ไม่ได้ ดําเนินธุรกิจหลักแล้ ว โดยมีเพียงรายได้
เล็กน้ อยจากการบริ การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง) ร้ อยละ 100 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.80 ล้ านบาท) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) (รายการที่ 4.2) และ (ข) จําหน่าย
หุ้นสามัญของ SUSA จํานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13.00 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.50 ล้ านบาท) (รายการที่ 6) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด)
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ภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ โครงสร้ างการถือหุ้นใน SSC จะเป็ นดังนี ้
ผู้ถือหุ้นของ SSC
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. บริษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
16,300
81.50
2. บริษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด
1,746
8.73
3. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ ้งส์ จํากัด
1,200
6.00
4. นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกําจาย
746
3.73
5. นายสมหวัง สินเจริญกุล
2
0.01
6. นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล
2
0.01
7. นายกิติชยั สินเจริญกุล
2
0.01
8. นายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล
2
0.01
รวม
20,000
100.00
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จํากัด อยูใ่ นข้ อ 5.4.3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)

1.4.2 รายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายการที่ 2: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SSH
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ขายเงินลงทุนใน SSH จํานวนร้ อยละ 50.00 ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) และเซมเพอร์ ริทตกลง
จะซื ้อเงินลงทุนใน SSH ดังกล่าวจากบริษัทฯ ในราคา 8.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
292.00 ล้ านบาท) โดยภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SSH อีกต่อไป
รายการที่ 3: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SRP
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ขายเงินลงทุนใน SRP จํานวนร้ อยละ 10.00 ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) และเซมเพอร์ ริทตกลง
จะซื ้อเงินลงทุนใน SRP จากบริษัทฯ ในราคา 4.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.00 ล้ าน
บาท) โดยภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินลงทุนใน SRP อีกต่อไป
รายการที่ 4.1: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ขายหุ้นของ SUSA ที่บริ ษัทฯ ถือโดยทางตรงจํานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่าย
แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 6.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.25 ล้ านบาท) ให้ แก่
เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) และเซมเพอร์ ริทตกลงจะซื ้อหุ้นของ SUSA จากบริษัทฯ ดังนัน้ ภายหลัง
จากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป
รายการที่ 4.2: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA โดย SSC
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ดําเนินการร่วมกันกับเซมเพอร์ ริท เพื่อให้ SSC ขายหุ้นของ SUSA ที่ SSC ถืออยูจ่ ํานวน 2,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA ในมูลค่า 13.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
474.50 ล้ านบาท) รวมเป็ นจํานวน 3,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 75.0 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) และเซมเพอร์ ริทตกลงจะซื ้อหุ้นของ SUSA จาก SSC ซึง่
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จัดเป็ นรายการที่บริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC ดังนัน้ ภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ SSC จะ
ไม่ได้ ถือหุ้นใน SUSA อีกต่อไป
รายการที่ 5: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SESI
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ขายหุ้นของ SESI จํานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SESI
ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) และเซมเพอร์ ริทตกลงจะซื ้อหุ้นของ SESI จากบริ ษัทฯ ในราคา 1.00
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.50 ล้ านบาท) ภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ
จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SESI อีกต่อไป รวมถึง Formtech Engineering (M) Sdn. Bhd. (“FTE”) และ Sempermed Brasil
Comercio Exterior Ltd. (“SBC”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย SESI อีกทอดหนึง่
ทังนี
้ ้ สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมีสาระสําคัญที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ 2 - 6 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซือ้ ขายหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ 2 – 6
1. คูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหุ้นและเงินลงทุนตามที่ระบุในรายการที่ 2 - 6 เสร็ จสิ ้นเป็ นวันเดียวกันกับ “วันซื ้อ
ขายกิจการ”
อย่างไรก็ดี การซื ้อขายเงินลงทุนใน SRP, SSF และ SSH อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่าวันที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลา
ตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่อย่างช้ าต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. การซื ้อขายหุ้นรายการที่ 2 - 6 จะสําเร็จเสร็จสิ ้นก็ตอ่ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้ องสําเร็ จลง
3. คูส่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ SSH, SRP, SUSA และ SESI ที่มีระหว่างกัน รวมถึงข้ อผูกพัน
อื่นๆ ที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่างๆ ระหว่าง SSH, SRP, SUSA หรื อ
SESI (รวมถึงบริษัทย่อยของ SESI) ฝ่ ายหนึ่ง และเซมเพอร์ ริท หรื อบริ ษัทฯ หรื อกลุม่ บริ ษัทใดๆ ของบริษัทฯ และ SSC อีกฝ่ ายหนึ่ง (เช่น
สัญญาให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และสัญญาให้ ใช้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้ าของเซมเพอร์ ริท เป็ น
ต้ น)

รายการที่ 6: รายการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SSF โดย SSC
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ตกลงจะ
ดําเนินการร่วมกันกับเซมเพอร์ ริท เพื่อให้ SSC ขายเงินลงทุนใน SSF ร้ อยละ 100 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3.20
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.80 ล้ านบาท) ซึง่ จัดเป็ นรายการทีบ่ ริ ษัทฯ จําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ทางอ้ อมผ่าน SSC ดังนัน้ ภายหลังจากการทําธุรกรรมในครัง้ นี ้ SSC จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SSF อีกต่อไป
รายการที่ 7: รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SAC ตามสัญญา Call Option
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ และรับ
เบอร์ แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ในการซื ้อหุ้นของบริษัทฯ และ
รับเบอร์ แลนด์ที่ถืออยูใ่ น SAC ทังหมดจํ
้
านวน 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่าย
แล้ วทังหมดของ
้
SAC) ในมูลค่ารวมกันเท่ากับ 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.50
ล้ านบาท) ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”) ซึง่ หากเซมเพอร์
ริ ทใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามข้ อกําหนดของสัญญา Call Option บริ ษัทฯ ก็จะไม่ได้ ถือหุ้นใน SAC อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ สัญญา Call Option ระหว่างบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และเซมเพอร์ ริท และสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้น SAC ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการซือ้ ขายหุ้น SAC
1. คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ SAC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC (ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ใน “วันซื ้อขาย
กิจการ” จํานวน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,095.00 ล้ านบาท)
บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นอยูใ่ น SAC รวมกันจํานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC) จึงมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจํานวน 12.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.375
ล้ านบาท) และเซมเพอร์ ริทมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.50 ล้ าน
บาท)
2. ในระหว่าง Option Period บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ SAC ยกเว้ นเซมเพอร์ ริท) ตกลงจะไม่
จําหน่ายจ่ายโอน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันบนหุ้นของ SAC และการซื ้อขายหุ้นของ SAC
3. การซื ้อขายหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option จะตกอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ เช่น การได้ รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ (หากมี)

ทังนี
้ ้ สัญญา Call Option เป็ นสัญญาที่บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ SAC ยกเว้ นเซมเพอร์
ริ ทที่ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC ได้ เข้ าทําสัญญา Call Option
กับ เซมเพอร์ ริท โดยตกลงให้ สทิ ธิ (Call Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ในการซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (รวมตลอดจนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้ นเซมเพอร์ ริท) ทังหมดใน
้
SAC โดยเซม
เพอร์ ริทสามารถใช้ สทิ ธิ (Call Option) เพื่อซื ้อหุ้น SAC จํานวนรวมกันทังสิ
้ ้น 1,900,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.00
ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SAC ได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”) ในราคารวมทังสิ
้ ้น 60.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินไทยบาทประมาณ
2,190.00 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ก่อนและหลังการเข้ าทํารายการ เป็ นดังนี ้
(ก) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทํารายการ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ถุงมือยาง และธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ

บริ ษัทฯ 50.0%
เซมเพอร์ ริท 50.0%

กลุม่ บริ ษัทฯ 40.23%
เซมเพอร์ ริท 50.0%

SSH

SSC

(รายการที่ 2)

(รายการที่ 1)
บริ ษัทฯ 25.0%
เซมเพอร์ ริท
25.0%

SSC 50.0%

SUSA

(รายการที่ 4)

SSC 100.0%

SSF

เซมเพอร์ ริท

บริ ษัทฯ 10.0%
เซมเพอร์ ริท 90.0%

SRP

SAC

SESI

(รายการที่ 3)

กลุม่ บริ ษัทฯ 42.5%
เซมเพอร์ ริท 50.0%

บริ ษัทฯ 50.0%
เซมเพอร์ ริท 50.0%

(รายการที่ 6)

(รายการที่ 5)

SESI 82.9%

FTE

SESI 100.0%

SBC

กลุ่มธุรกิจหลัก : ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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หมายเหตุ:
- ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ SSC ได้ แก่ บริษัท ศรี ตรังโฮลดิ ้งส์ จํากัด 1,200 หุ้น (ร้ อยละ 6.00); นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกาํ จาย 746 หุ้น (ร้ อยละ
3.73); นายสมหวัง สินเจริ ญกุล 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.01); นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.01); นายกิติชยั สินเจริ ญกุล 2 หุ้น (ร้ อย
ละ 0.01); และนายวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.01)
- ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ SAC ได้ แก่ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ ้งส์ จํากัด 190,000 หุ้น (ร้ อยละ 5.00); ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ไม้ ยางพาราปั กษ์ ใต้ 94,986
หุ้น (ร้ อยละ 2.50); นายไชยยศ สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) (ร้ อยละ 0.00005); นางพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.00005); นายสมหวัง
สินเจริญกุล 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.00005); นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) (ร้ อยละ 0.00005); นางสาวพูนสุข เชิดเกียรติกําจาย 2 หุ้น (ร้ อย
ละ 0.00005); นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์ 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.00005); และนายประสิทธิ์ พาณิชย์กลุ 2 หุ้น (ร้ อยละ 0.00005)
- ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ FTE ได้ แก่ Mr. Dietmar Trumm 800,000 หุ้น (ร้ อยละ 11.43) และ Mr. Valluvan A. Peramuthu 400,000 หุ้น (ร้ อย
ละ 5.71)

(ข) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ หลังการเข้ าทํารายการ และก่อนเซมเพอร์ ริทใช้ สทิ ธิตามสัญญา Call Option
บริษัทฯ

เซมเพอร์ ริท
100.0%

100.0%

SSH

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
ถุงมือยาง และธุรกิจอื่นๆ
กลุม่ บริ ษัทฯ
90.23%

(รายการที่ 2)
กลุม่ บริ ษัทฯ
42.5%

SSC

(รายการที่ 1)

SRP

(รายการที่ 3)

100.0%

100.0%

SUSA

SESI

(รายการที่ 4)

เซมเพอร์ ริท 50.0%

SAC

SSF

(รายการที่ 5)

SESI 100.0%

SESI 82.9%

SBC

FTE

(รายการที่ 6)

100.0%

กลุ่มธุรกิจหลัก : ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ

(ค) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ หลังการเข้ าทํารายการ และหลังเซมเพอร์ ริทใช้ สทิ ธิตามสัญญา Call Option
บริษัทฯ

เซมเพอร์ ริท
100.0%

100.0%

SSH

กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
ถุงมือยาง

(รายการที่ 2)

กลุม่ บริ ษัทฯ
90.23%

SSC

100.0%

(รายการที่ 1)

SRP

(รายการที่ 3)

SAC

(รายการที่ 6)

100.0%

100.0%

SUSA

100.0%

SESI

SSF

(รายการที่ 5)

(รายการที่ 4)

SESI 82.9%

FTE

SESI 100.0%

SBC

กลุ่มธุรกิจหลัก : ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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1.5 ประเภทและขนาดของรายการ
1.5.1 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ
การซื ้อหุ้นของ SSC จาก Semperit จํานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดในมู
้
ลค่ารวม 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.65 ล้ านบาท เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 69.15 ตามเกณฑ์
กําไรสุทธิซงึ่ คํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการ
เงินที่ใช้ ในการบริ หาร (Management Accounts) ของ SSC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หารของ SSC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้ จดั ทําขึ ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้ อนมูลค่าตามบัญชีของ SSC จัดเป็ นรายการประเภทที่ 1
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า แต่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 100
เกณฑ์ การคํานวณขนาดรายการ
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
1/
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA) [8,053.66 / 20,445.98 ล้ านบาท] x 50%
ร้ อยละ 19.69
2/
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
[663.58 / 479.80 ล้ านบาท] x 50%
ร้ อยละ 69.15
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน 7,121.15 / 46,522.153/ ล้ านบาท
ร้ อยละ 15.31
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชําระเป็ นค่าหุ้นของ SSC
หมายเหตุ:
1/ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ SSC ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) / (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559)
2/ กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลังตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ของบริ ษัทฯ และ SSC
3/ (มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะชําระให้ + ค่าตอบแทนที่ SSC จะชําระให้ แก่เซมเพอร์ ริทเพื่อระงับข้ อพิพาท จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) /
(สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2559) = (6,573.65 + 547.50) / 46,522.15 ล้ านบาท
บริษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในการคํานวณมูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะชําระให้ เท่ากับ 36.50 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่
บริษัทฯ และเซมเพอร์ ริทใช้ ในการคํานวณภาษีตา่ งๆ ตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)

ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนต้ อง
ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่
บริ ษัทฯ ต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว
1.5.2 รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการจําหน่ายหุ้นใน SAC ตามสัญญา Call Option
ตามรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 7 เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 46.46 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ คํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ
บริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (Management Accounts) ของ
SSH, SRP, SUSA, SESI, SAC, และ SSF สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นว่า
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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รายงานทางการเงินทีใ่ ช้ ในการบริ หารดังกล่าวได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้ อง มีความน่าเชื่อถือ และ
สะท้ อนมูลค่าตามบัญชี จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 โดยมีรายละเอียดการคํานวณแต่ละรายการ ดังนี ้
เกณฑ์ การคํานวณขนาดรายการ
รายการที่ 2: SSH
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
รายการที่ 3: SRP
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
รายการที่ 4.1: บริษัทฯ ขายหุ้น SUSA
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
รายการที่ 4.2; SSC ขายหุ้น SUSA
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
รายการที่ 5: SESI
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
รายการที่ 6: SSC ขายหุ้น SSF
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

สูตรการคํานวณ
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 3.78 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[582.90 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/2/ x 50%
[36.30 / 479.80 ล้ านบาท]2/ x 50%
8.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 292.00 ล้ านบาท3/) /
46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 3.41 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[899.54 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/2/ x 10%
[163.50 / 479.80 ล้ านบาท]2/ x 10%
4.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.00 ล้ านบาท3/) /
46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 3.90 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[765.56 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/3/ x 25%
[74.80 / 479.80 ล้ านบาท]3/ x 25%
6.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.25 ล้ านบาท3/) /
46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 3.14 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[765.56 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/3/ x 40.23%4/ x 50%
[74.80 / 479.80 ล้ านบาท]3/ x 40.23%4/ x 50%
13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.50 ล้ านบาท3/) x
40.23%4/ / 46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.16 ตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์
[63.77 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/3/ x 50%
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก SESI ประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
1.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.50 ล้ านบาท3/) /
46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.49 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[116.91 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/2/ x 40.23%4/ x 100%
[5.82 / 479.80 ล้ านบาท]2/ x 40.23%4/ x 100%
3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.80 ล้ านบาท3/ x
40.23%4/ / 46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 1.43
ร้ อยละ 3.78
ร้ อยละ 0.63

ร้ อยละ 0.44
ร้ อยละ 3.41
ร้ อยละ 0.31

ร้ อยละ 0.94
ร้ อยละ 3.90
ร้ อยละ 0.51

ร้ อยละ 0.75
ร้ อยละ 3.14
ร้ อยละ 0.41

ร้ อยละ 0.16
ร้ อยละ 0.08

ร้ อยละ 0.23
ร้ อยละ 0.49
ร้ อยละ 0.10
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เกณฑ์ การคํานวณขนาดรายการ
รายการที่ 7: SAC
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 31.75 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ
[1,858.65 / 20,445.98 ล้ านบาท]1/ x 42.50%
ร้ อยละ 3.86
[358.40 / 479.80 ล้ านบาท] x 42.50%
ร้ อยละ 31.75
3/
51.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.50 ล้ านบาท ร้ อยละ 4.00
/ 46,522.15 ล้ านบาท
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์

4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
หมายเหตุ:
1/ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ SSH, SRP, SUSA, SESI, SAC, และ SSF ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) / (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
2/ บริษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และกําไรสุทธิของ SSH, SRP, และ SSF (กําไรสุทธิ 4 ไตรมาส
ย้ อนหลังตั ้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2559) เท่ากับ 5.2181 บาท/หยวน ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 มกราคม
2560
3/ บริษัทฯ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และกําไรสุทธิของ SUSA กับ SESI (กําไรสุทธิ 4 ไตรมาส
ย้ อนหลังตั ้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2559) และมูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะชําระให้ ของรายการที่ 2 - 7 เท่ากับ 36.50 บาท/
เหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลีย่ นที่บริษัทฯ และเซมเพอร์ ริทใช้ ในการคํานวณภาษีตา่ งๆ ตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement)
4/ สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ใน SSC

เมื่อนําขนาดรายการที่ 2 - 6 ซึง่ เป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงหมดดั
ั้
งกล่าวมาคํานวณรวมกัน จะทําให้
รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงหมดมี
ั้
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 46.46 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ซึง่ จัดเป็ น
รายการประเภทที่ 2 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต่ ้ อง
จัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศฯ
เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ต้องได้ รับอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ทจี่ ะเสนอให้ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั กิ ารตกลงเข้ าทํา
รายการดังกล่าว
ดังนัน้ ในการเข้ าทํารายการทังหมดข้
้
างต้ น บริ ษัทฯ จึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมด
้
หรื อผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทฯ
ต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการดังกล่าว
1.6 รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจําหน่ ายไป
รายละเอียดของของสินทรัพย์ที่ได้ มาและจําหน่ายไป เช่น ข้ อมูลบริ ษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการบริษัท
และงบการเงินของแต่ละบริ ษัท อยูใ่ นข้ อ 1.4.4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2)
ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

1.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากรอบของข้ อตกลงต่ างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซือ้ ขายหุ้นระหว่ าง
บริษัทฯ กับ เซมเพอร์ ริท และสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้
รายละเอียดอยูใ่ นข้ อ 9 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) และสาระสําคัญบางส่วนอยูใ่ นส่วนที่ 1 ข้ อ 1.4 ของ
รายงานฉบับนี ้
1.8 มูลค่ ารวมของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจําหน่ ายไป การชําระค่ าตอบแทน เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการคํานวณมูลค่ า
รวมของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจําหน่ ายไป และมูลค่ าสิ่งตอบแทน
1.8.1 มูลค่ ารวมของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจําหน่ ายไป
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้ มาของบริ ษัทฯ
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มาในครัง้ นี ้ (ตามรายการที่ 1) เป็ นหุ้นสามัญของ SSC จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 10,000.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้ มาเท่ากับ 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ไทยประมาณ 6,573.65 ล้ านบาท (ซึง่ คิดเป็ นราคาซื ้อขายหุ้นละ 18,010.00 เหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณหุ้นละ 657,365.00 บาท) ทังนี
้ ้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ SSC เท่ากับ 8,106.27 ล้ านบาท และมูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น
เท่ากับ 405,313.53 บาทต่อหุ้น โดยอ้ างอิงจากรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการบริ หาร (Management Accounts) ของ
SSC สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับหุ้นสามัญของ SSC ด้ วยเงินสด ภายหลัง
จากการหักกลบกับเงินที่ได้ มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์ตามรายการที่ 2 - 6
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทจี่ ําหน่ายไปของบริ ษัทฯ
มูลค่าของสินทรัพย์จําหน่ายไปในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 6 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายการสินทรัพย์ ท่จี าํ หน่ ายไป

ราคาขาย
มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)1/2/
รายการที่ 2 การจําหน่ายเงินลงทุนใน SSH ร้ อยละ 50 ของทุน SSH
8.00
292.00
291.45
รายการที่ 3 การจําหน่ายเงินลงทุนใน SRP ร้ อยละ 10 ของทุน SRP
4.00
146.00
90.82
รายการที่ 4.1 การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SUSA ร้ อยละ 25 ของทุน SUSA
6.50
237.25
204.38
3/
รายการที่ 4.2 การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SUSA ร้ อยละ 50 ของทุน SUSA
5.23
190.89
164.44
รายการที่ 5 การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SESI ร้ อยละ 50 ของทุน SESI
1.00
36.50
31.88
3/
รายการที่ 6 การจําหน่ายเงินลงทุนใน SSF ร้ อยละ 100 ของทุน SSF
1.29
46.99
47.03
รวมรายการที่ 2 - 6
26.02
949.63
830.00
รายการที่ 7 การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SAC (สัญญา Call Option)
51.00
1,861.50
789.93
ร้ อยละ 42.50 ของทุน SAC ประกอบด้ วย
- การจําหน่ายหุ้นสามัญ SAC ในส่วนทีถ่ ือโดยบริ ษัทฯ
45.00
1,642.50
697.00
- การจําหน่ายหุ้นสามัญ SAC ในส่วนทีถ่ ือโดยรับเบอร์ แลนด์
6.00
219.00
92.93
รวมรายการที่ 2 - 7
77.02
2,811.13
1,619.93
หมายเหตุ:
1/ มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไปตามสัดส่วนการลงทุน หรื อสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้ างอิงจากรายงานทางการเงินที่ใช้ ในการ
บริหาร (Management Accounts) ของแต่ละบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2/ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 36.50 บาท/เหรี ยญสหรัฐ และ 5.2181 บาท/หยวน
3/ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SSC ที่ร้อยละ 40.23

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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1.8.2 การชําระค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ จะชําระให้ แก่เซมเพอร์ ริท ตามรายละเอียดดังนี ้
รายการ

เงินที่บริ ษัทฯ ชําระแก่
เซมเพอร์ ริท
(ล้ านเหรี ยญ
(ล้ าน
สหรัฐ)
บาท)
2/
172.00
6,278.00

เงินที่บริ ษัทฯ ชําระแก่
SSC แทนเซมเพอร์ ริท1/
(ล้ านเหรี ยญ
(ล้ าน
สหรัฐ)
บาท)
2/
8.10
295.65

กระแสเงินสดจ่ ายของ
บริษัทฯ
(ล้ านเหรี ยญ (ล้ านบาท)
สหรัฐ)
180.10
6,573.65

1. บริษัทฯ ชําระค่าหุ้นของ SSC (รายการที่ 1,
4.2 และ 6) รวม 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2. บริษัทฯ ได้ รับชําระจากการขายหุ้นและเงิน
- 19.50 - 711.75
- 19.50
- 711.75
ลงทุน (รายการที่ 2 – 5)
หักกลบลบหนีเ้ หลือจํานวน
152.50 5,566.25
8.10
295.65
160.60
5,861.90
3. บริษัทฯ ชําระค่าตอบแทนในการระงับข้ อ
15.00
547.50
15.00
547.50
พิพาท (Claim Withdrawals Payment)
รวมชําระ - สุทธิ
167.50 6,113.75
8.10
295.65
175.60
6,409.40
- บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ได้ รับเงินปั นผลจาก
- 47.55 - 1,735.64
SSC
- บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ได้ รับเงินปั นผลจาก
- 12.75
- 465.38
SAC
รวมกระแสเงินสดจ่ าย - สุทธิ
115.30
4,208.38
หมายเหตุ: นอกจากนี ้ หากเซมเพอร์ ริทตกลงทีจ่ ะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของ SAC ตามรายการที่ 6 จํานวน 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรือ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.50 ล้ านบาท) ในช่วงเวลา Option Period (ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564) เซมเพอร์ ริทจะชําระเป็ นเงินสดให้ แก่บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ซึง่ บริ ษัทฯ จะทําการแจ้ งความคืบหน้ าให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเซมเพอร์ ริทมีการใช้ สิทธิดงั กล่าว
1/ เซมเพอร์ ริทมีหน้ าที่ต้องชําระค่าตอบแทนให้ แก่ SSC จากการที่ SSC ขาย SUSA และ SSF ให้ แก่เซมเพอร์ ริทจํานวน 16.20 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 591.30 ล้ านบาท) ซึง่ เซมเพอร์ ริทจะได้ ชําระให้ แก่ SSC จํานวน 8.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 295.65 ล้ านบาท) จากเงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC และยังคงเหลือที่เซมเพอร์ ริทต้ องชําระให้ แก่ SSC อีก
จํานวน 8.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 295.65 ล้ านบาท)
2/ บริษัทฯ ตกลงซื ้อหุ้นสามัญร้ อยละ 50 ของ SSC จากเซมเพอร์ ริทในราคา 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ แต่แทนที่บริ ษัทฯ จะโอนเงินข้ ามประเทศ
ไปชําระให้ แก่เซมเพอร์ ริทจํานวน 180.10 ล้ านเหรียญสหรัฐ และจากนันเซมเพอร์
้
ริทโอนเงินข้ ามประเทศกลับมาชําระหนี ้แก่ SSC ในประเทศ
ไทย จํานวน 8.10 ล้ านเหรียญสหรัฐ (ตามหมายเหตุใต้ ตารางข้ อ 1/ ข้ างต้ น) บริ ษัทฯ จึงตกลงกับเซมเพอร์ ริทว่า บริ ษัทฯ จะโอนเงินข้ าม
ประเทศไปชําระแก่เซมเพอร์ ริทแค่จํานวน 172.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และบริ ษัทฯ ชําระหนี ้ที่เซมเพอร์ ริทมีตอ่ SSC แทนเซมเพอร์ ริท จํานวน
8.10 ล้ านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นการโอนเงินภายในประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกในการชําระเงินทังบริ
้ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริท

1.8.3 เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการคํานวณมูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจําหน่ ายไป
การกําหนดมูลค่าของแต่ละรายการเกิดขึ ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ถูกพิจารณาประกอบ
กับปั จจัยอื่นๆ อันรวมถึงมูลค่าหุ้นหรื อเงินลงทุนที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ให้ คําแนะนํา และมูลค่าตามบัญชี
ของแต่ละบริ ษัท
1.9 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
บริ ษัทฯ จะชําระค่าหุ้นสามัญของ SSC เป็ นเงินสด โดยมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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(1) เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน โดยจะใช้ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 4,500 ล้ านบาท ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ได้ รับข้ อเสนอ (Term Sheet) จากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ แล้ ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเจรจาสัญญาเงินกู้
(2) เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC และ SAC ในวันทําการซื ้อขายหุ้น SSC เสร็ จสิ ้น
(3) เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามรายการที่ 2 - 5 รวมเป็ นจํานวน 19.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 711.75 ล้ านบาท)
(4) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 318.78 ล้ านบาท ตามลําดับ

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าซือ้ หุ้นของ SSC
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)1/
(ล้ านบาท)1/
เงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน2/
115.30
4,208.38
3/
เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC
47.55
1,735.64
เงินปั นผลที่ได้ รับจาก SAC
12.75
465.38
ส่วนที่ได้ รับจากการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
19.50
711.75
รวม
195.10
7,121.15
หมายเหตุ:
1/ ยอดเงินก่อนจ่ายภาษี
2/ บริษัทฯ วางแผนที่จะกู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อทํารายการในครัง้ นี ้ และหลังจากการทํารายการในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีอํานาจ
ควบคุมใน SSC ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะให้ SSC กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน และให้ SSC ชําระเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
นําเงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC ไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ สถาบันการเงิน โดยสรุปภายหลังจากการดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็จ
บริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะบริ ษัท) จะไม่มีเงินกู้ยืมจากการทํารายการในครัง้ นี ้ และ SSC จะมีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ SSC จะทยอยชําระคืน
สถาบันการเงินจากกระแสเงินสด (กําไร) จากการดําเนินธุรกิจของ SSC ในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็ นจํานวน 4,500 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการ
ซื ้อหุ้นสามัญของ SSC จากเซมเพอร์ ริท ซึง่ ต้ องเบิกจ่ายเงินกู้ในครัง้ เดียวภายในระยะเวลาที่กําหนด และบริ ษัทฯ จะต้ องชําระหนี ้คืนภายใน
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ นําเงินปั นผลที่ได้ รับจาก SSC มาชําระคืนสถาบันการเงิน (ซึง่ ไม่ใช่เงินปั นผลตามตาราง
ข้ างต้ น) จํานวนไม่ตํ่ากว่า 3,400 ล้ านบาท ซึง่ วงเงิน 4,500 ล้ านบาทนี ้จัดว่าเป็ นวงเงิน Bridging Loan ในการชําระค่าหุ้นของ SSC ให้ เซม
เพอร์ ริท ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเบิกถอนเงินกู้ยืมดังกล่าวสูงกว่า 4,208.38 ล้ านบาท ตามตารางข้ างต้ น เนื่องจากต้ องใช้ ในการชําระภาษี
ที่เกี่ยวข้ อง และชําระค่าที่ปรึกษาต่างๆ
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั SSC ได้ รับข้ อเสนอวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเดียวกันจํานวน 4,410 ล้ านบาท เพื่อทํา Debt Push-down
ผ่านการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (รวมถึงบริ ษัทฯ) โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้ นไม่เกินเดือนมิถนุ ายน 2566
3/ SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ณ วันซื ้อขายกิจการ จํานวน 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
4,314.30 ล้ านบาท) โดย SSC มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตามรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 3,793.06 ล้ าน
บาท SSC คาดว่าจะมีเงินเพียงพอจ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าว เนื่องจาก SSC จะมีเงินสดเพิ่มเติมจากการดําเนินธุรกิจในระหว่าง 1
ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ)

1.10 แผนการใช้ เงินที่ได้ มาจากการทํารายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
การเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามรายการที่ 2 - 6 ดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จํานวนประมาณ 19.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 711.75
ล้ านบาท) (ไม่นบั รวมรายได้ จากการจําหน่ายหุ้น SAC เนื่องจากการจําหน่ายหุ้น SAC เป็ นการจําหน่ายตามสัญญา Call
Option ซึง่ เซมเพอร์ ริทยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option) ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถนํามาใช้ สาํ หรับชําระค่า
ซื ้อหุ้นของ SSC ให้ แก่เซมเพอร์ ริท
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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1.11 เงื่อนไขในการทํารายการ
การเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ SSC ตามรายการที่ 1 และรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามรายการ
ที่ 2 - 7 นัน้ จะสําเร็จเสร็ จสิ ้นลงก็ตอ่ เมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี ้สําเร็จก่อน
(1) เซมเพอร์ ริทได้ รับอนุมตั ิจาก Supervisory Board ของเซมเพอร์ ริทให้ ขายหุ้น SSC ทังหมดซึ
้
ง่ เซมเพอร์ ริท
ถืออยูใ่ ห้ แก่บริ ษัทฯ และให้ ซื ้อหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 – 7 จากบริ ษัทฯ (ในกรณีของเซมเพอร์ ริท)
และ
(2) บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ซื ้อหุ้น SSC ทังหมดจากเซมเพอร์
้
ริท และให้
จําหน่ายหุ้นและเงินลงทุนต่างๆ ตามที่ระบุในรายการที่ 2 - 7 ให้ แก่เซมเพอร์ ริท (ในกรณีของบริษัทฯ)
โดยที่ บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่ 1 - 7 จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่
จะจัดขึ ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2560 ได้ อนุมตั กิ ารลงนามในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญา Call
Option ระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท รวมทังสั
้ ญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริษัทฯ และเซมเพอร์ ริทได้ ลงนามในสัญญา
ข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 18 มกราคม 2560
ในกรณีที่วนั ที่ 15 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ (1) และ (2)

ข้ างต้ น
(ก) บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทตกลงกําหนดวันทําการซื ้อขายหุ้นสามัญของ SSC ตามรายการที่ 1 และเงินลงทุนและหุ้น
สามัญของของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ ตามรายการที่ 4.1 และ 4.2 (SUSA) และรายการที่ 5 (SESI) ให้
เสร็ จสิ ้นในเบื ้องต้ นประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (“วันซื ้อขายกิจการ”)
(ข) สําหรับการซื ้อขายเงินลงทุนตามรายการที่ 2 (SSH), รายการที่ 3 (SRP), และรายการที่ 6 (SSF) อาจเสร็ จสิ ้นช้ ากว่า
วันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) กําหนดไว้ แต่อย่างช้ าต้ องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยบริ ษัทฯ จะชําระเงินให้ แก่หรือรับชําระเงินจากเซมเพอร์ ริทในแต่ละรายการเมื่อมีการโอนหุ้นสามัญ และ/หรื อ เงินลงทุน
ของแต่ละรายการ
ในกรณีที่วนั ที่ 15 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และ/หรื อ เซมเพอร์ ริทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ (1)
และ/หรื อ (2) ข้ างต้ น แต่บริษัทฯ และเซมเพอร์ ริทสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ (1) และ (2) ข้ างต้ น ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทจะทําการซื ้อขายหุ้นสามัญและเงินลงทุนตามข้ อ (ก)
และ (ข) ข้ างต้ น โดยไม่มีฝ่ายใดต้ องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐให้ อีกฝ่ ายหนึง่
แต่ในกรณีทเี่ ซมเพอร์ ริทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ (1) หรื อบริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนข้ อ (2) ข้ างต้ นได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date) ฝ่ ายที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
บังคับก่อนได้ มีหน้ าที่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง่ และให้ ถือว่าสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)
สัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญา Call Option ระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท รวมทังสั
้ ญญาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง เป็ นอันยกเลิก
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2. ข้ อมูลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดอยูใ่ นข้ อ 5 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
3. ข้ อมูลของบริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
รายละเอียดของของสินทรัพย์ที่ได้ มาและจําหน่ายไป เช่น ข้ อมูลบริ ษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการบริษัท
และงบการเงินของแต่ละบริ ษัท อยูใ่ นข้ อ 1.4.4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2)
ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
3.1 สินทรัพย์ ท่ สี าํ คัญของ SSC
สินทรัพย์ที่สาํ คัญของ SSC ตามที่ปรากฏในงบการเงินประกอบด้ วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่
ใช้ ในการประกอบธุรกิจผลิตถุงมือยาง ได้ แก่ โรงงานผลิตถุงมือยาง 2 แห่ง รวม 98 สายการผลิต ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ ธานี โดยมีมลู ค่าทางบัญชีตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 2,841.61 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดโดยของแต่ละโรงงาน ดังนี ้
- โรงงานผลิตถุงมือยางแห่งที่ 1 ซึง่ ประกอบด้ วย อาคารโรงงานพร้ อมเครื่ องจักรอุปกรณ์ 3 โรงงาน มี 84
สายการผลิต และอาคารสํานักงาน ตังอยู
้ ท่ ี่ 110 หมูท่ ี่ 8 ถนนกาญจนวนิช (ก.ม. ที่ 1274) ตําบลพะตง
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- โรงงานผลิตถุงมือยางแห่งที่ 2 ซึง่ ประกอบด้ วย อาคารโรงงานพร้ อมเครื่ องจักรอุปกรณ์ 1 โรงงาน มี 14
สายการผลิต และอาคารสํานักงาน ตังอยู
้ ท่ ี่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา 189 หมูท่ ี่ 7
ถนนสายสุราษฎร์ ธานี-นครศรี ธรรมราช ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์
SSC ผลิตผลิตภัณฑ์ถงุ มือยางคุณภาพสูงที่ใช้ ในวงการแพทย์ทงชนิ
ั ้ ดทีม่ ีแป้งและชนิดที่ไม่มีแป้ง รวมทังถุ
้ งมือ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
3.3 แผนการด้ านการตลาด
ในด้ านของแผนงานตลาด จะดําเนินการโดยทีมงานของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นทีมงานที่ครอบคลุมถึงประเทศในยุโรป
และสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ได้ จดั ตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 2557 และ 2555 ตามลําดับ โดยมีภาพรวมการดําเนินงานที่ผา่ นมา อาทิ
้ ดโปรโมชัน่ ในแต่ละตลาดเป้าหมาย
- การออกงาน Trade Show และมีการเยี่ยมเยียนลูกค้ าทัว่ โลก พร้ อมทังจั
- สร้ างฐานข้ อมูลในการกําหนดกลุม่ ลูกค้ าทีม่ ีศกั ยภาพ และพัฒนาธุกิจในอนาคต
- ขยายส่วนแบ่งตลาดโดยการตังหน่
้ วยงานเพิม่ ขึ ้น ซึง่ นําโดยพนักงานที่มีประสบการณ์
- มีการแบ่งแยกทีมงานที่ชดั เจน ทังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบตลาดส่งออกซึง่ มีเป้าหมายปริ มาณการขาย และ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบงานกระจายสินค้ าในแต่ละประเทศ
โดยบริ ษัทฯ ได้ มีแผนด้ านการตลาดเพื่อทดแทนเซมเพอร์ ริทและ SUSA ซึง่ อาจทําให้ มีปริ มาณการขายทีล่ ดลงใน
ช่วงแรกๆ ภายหลังการทํารายการไว้ แล้ ว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า ด้ วยวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้ คณ
ุ ภาพ
ถุงมือยางทางการแพทย์ของ SSC ยังคงรักษาตลาดได้ ตอ่ ไปในระยะยาว และยังคงสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริษัทฯ เฉก
เช่นที่ผา่ นมา
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อนึง่ ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่ของ SSC โดยมีสดั ส่วนการจัดจําหน่ายโดย
บริ ษัทฯ ประมาณร้ อยละ 47 และร้ อยละ 51 ของปริ มาณการขายรวม ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ ในขณะทีเ่ ซมเพอ
ริ ทและ SUSA มีสดั ส่วนการจําหน่ายในปี 2558 ประมาณร้ อยละ 35 และร้ อยละ 18 ตามลําดับ และในปี 2559 ประมาณ
ร้ อยละ 32 และร้ อยละ 17 ตามลําดับ
4. ข้ อมูลของ Semperflex Shanghai Ltd., Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd.,
Sempermed USA, Inc., Sempermed Singapore Pte. Ltd. และบริษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด ซึ่ง
เป็ นสินทรัพย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
รายละเอียดอยูใ่ นข้ อ 1.4.4 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
5. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ จากการทํารายการ
5.1 ผลกระทบจากเงื่อนไขในสัญญากรอบของข้ อตกลงต่ างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาซือ้ ขาย
หุ้นระหว่ างบริษัทฯ กับเซมเพอริท
การที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ อนุมตั ิการลงนามในสัญญา
กรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้นและสัญญา Call Option ระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอ
ริ ท รวมทังสั
้ ญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังลงนามในสั
้
ญญาข้ างต้ นไปแล้ ว โดยมีสาระสําคัญหลัก คือ การเข้ าทํารายการ
ได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ รวมถึงการระงับข้ อพิพาทต่างๆ โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนคือ (1) เซมเพอร์ ริท
ได้ รับอนุมตั ิจาก Supervisory Board ของเซมเพอร์ ริทในการเข้ าทํารายการ และ (2) บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทํารายการเช่นกัน หากการซื ้อขายหุ้นตามรายการได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้ ไม่สามารถ
เกิดขึ ้นภายใน “วันซื ้อขายกิจการ” (ซึง่ ตามสัญญาคือวันที่ 15 มีนาคม 2560) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญามีหน้ าทีต่ ้ องชําระ
ค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ โดยไม่มีข้อยกเว้ นแต่ประการใด
ดังนัน้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวัน 14 มีนาคม 2560 ไม่ อนุมตั ิ
วาระการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และการระงับข้ อพิพาทต่างๆ บริ ษัทฯ จะต้ องชําระค่าเสียหาย (Break Fee)
จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.5 ล้ านบาท) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท ตามเงื่อนไขใน
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับเซมเพอริ ทที่ได้ ลงนาม
ไปแล้ ว
นอกจากนี ้ จะมีผลกระทบอื่นๆ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
- การระงับข้ อพิพาทต่างๆ ก็จะสิ ้นสุดลง และกลับเข้ าสูก่ ระบวนการต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไป เว้ นแต่บริษัทฯ กับ
เซมเพอริ ทจะเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ ร่วมกันอีกภายหลัง ซึง่ มิอาจจะประเมินได้ วา่ จะมีผลลัพท์ในอนาคตอย่างไร
- หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดยกเว้ นกรณีที่ Supervisory
Board ของเซมเพอร์ ริทไม่อนุมตั ริ ายการดังกล่าว SSC จะต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีกเป็ น
จํานวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้ านบาท) สําหรับทุกๆ 7 วัน หลังจากวันที่
15 มีนาคม 2560 แต่อย่างช้ าไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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5.2 ผลกระทบในภาพรวมของงบการเงินของบริษัทฯ
ในการเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ SSC จะทําให้ บริ ษัทฯ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอาํ นาจควบคุมใน
SSC ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ าทีใ่ นการจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมสินทรัพย์ หนี ้สิน และผลการดําเนินงานของ SSC ซึง่
เป็ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ องงบการเงินรวม (SSC เปลีย่ นสถานะจากบริษัทร่วมเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ในขณะที่รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญหรื อเงินลงทุนของ SSH, SRP, SUSA, SESI, SAC, และ SSF
บริ ษัทฯ หรื อ SSC จะรับรู้กําไร (ขาดทุน) จากการทํารายการ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นภาพรวมของรายการทางการเงินที่สาํ คัญจากการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทํางบ
การเงินรวม (เฉพาะรายการที่สาํ คัญ) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ SSC
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ซึง่ เป็ นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วล่าสุด) ปรับปรุงด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
กับการทํารายการในครัง้ นี ้เท่านัน้ อาทิ การซื ้อหุ้นสามัญของ SSC เพิ่มเติม การจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนและหุ้นสามัญของ
ของบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าต่างๆ การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการรับรู้ผลการดําเนินงานของ SSC ในงบ
การเงินรวม โดยไม่รวมธุรกรรมอืน่ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากนัน้ โดยมีหลักการที่สาํ คัญ ดังนี ้
(ก) รวมรายการทีเ่ หมือนกันของสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ ค่าใช้ จา่ ย และกระแสเงินสดของ
บริ ษัท และ SSC
(ข) หักกลบมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ใน SSC และส่วนของผู้ถือหุ้น SSC ซึง่ ทําให้ มีคา่ ความนิยมเกิดขึ ้น
(ค) ตัดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับ SSC
(ง) ปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า และส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่วม
และกิจการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสม รายละเอียดต่างๆ เพื่อความ
ถูกต้ องและชัดเจนต่อไป ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริง ณ วันที่ซื ้อ ซึง่ อาจจะทําให้ ตวั เลขที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินที่
เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างจากสรุปงบการเงินที่ได้ จดั ทําขึ ้นในครัง้ นี ้
งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ปี 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น
รายได้
กําไรขั ้นต้ น
ส่วนแบ่งผลกําไร
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
ที่มา: จัดทําโดยบริษัทฯ
หมายเหตุ:
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

ก่ อนเข้ าทํารายการ
21,530.63
22,348.00
43,878.63
17,835.55
4,709.17
22,544.72
21,333.91
16.67
61,291.78
3,521.19
648.82
1,118.03
1.8%

หลังเข้ าทํารายการ
24,768.441/
27,974.052/
52,742.49
18,685.123/
10,481.584/
29,166.60
23,575.89
18.42
65,319.835/
5,085.645/
111.596/
1,737.92
2.7%

เพิ่ม (ลด)
3,237.81
5,626.05
8,863.86
849.46
5,772.42
6,621.88
2,241.98
1.75
4,028.05
1,564.45
(537.23)
619.88
-

(หน่วย: ล้ านบาท)
% การเปลี่ยนแปลง
15%
25%
20%
5%
123%
29%
11%
11%
7%
44%
-83%
55%
0.8%
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1/ ประกอบด้ วย (1) การรวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ของ SSC,
(2) โดยที่รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็ นการปรับปรุงจากรายการที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ ได้ แก่ เงินที่
บริษัทฯ ชําระค่าซื ้อหุ้น SSC (หลังจากการหักกลบลบหนี ้) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การจ่ายเงินปั นผลของ SSC และการขายหุ้น
สามัญของ SUSA และ SSF ของ SSC เป็ นต้ น
2/ ประกอบด้ วย (1) การรวมรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ของ SSC, (2) ปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า และเงินลงทุนระยะยาว โดยคงเหลือเฉพาะเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงเงินลงทุน SAC ตามสัญญา Call Option ด้ วย, (3) การซื ้อหุ้นสามัญของ
SSC เพิ่มในครัง้ นี ้ จะเกิดส่วนเกินเงินลงทุนที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี (Goodwill) ประมาณ 6,355.57 ล้ านบาท ซึง่ มาจากการหักกลบ
มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ใน SSC และส่วนของผู้ถือหุ้น SSC ทังนี
้ ้ ตัวเลขดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขที่แท้ จริ ง ณ ซื ้อขาย
3/ มาจากการรวมรายการหนี ้สินหมุนเวียนจาก SSC ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ า/เจ้ าหนี ้อื่น ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
4/ ประกอบด้ วย (1) การรวมรายการหนี ้สินไม่หมุนเวียนของ SSC ซึง่ รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการทํารายการในครัง้ นี ้
ประมาณ 1,200 ล้ านบาท, (2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการทํารายการในครัง้ นี ้ ประมาณ 4,500 ล้ านบาท
5/ มาจากการรวมผลการดําเนินงานของ SSC
6/ คงเหลือเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงเงินลงทุน SAC ตาม
สัญญา Call Option ด้ วย

6. ข้ อมูลที่สาํ คัญอื่นๆ
6.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากิจการร่ วมค้ าระหว่ างเซมเพอร์ ริทกับบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบัน
สัญญากิจการร่วมค้ าฯ SSC
(ในการทํารายการในครัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงยกเลิ กสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ กี ่ยวข้องกับ SSC ทีม่ ี
ระหว่างกัน รวมถึงข้อผูกพันอืน่ ๆ ทีม่ ี ผลใช้บงั คับภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ สิ้ นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญา
ต่างๆ ระหว่าง SSC เซมเพอร์ ริท และบริ ษัทฯ (เช่น สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค สัญญาจัดจํ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์
และสัญญาให้ใช้ชื่อและเครื ่องหมายการค้าของเซมเพอร์ ริท เป็ นต้น))
สัญญากิจการร่วมค้ าฯ SSC ซึง่ ลงนามมาตังแต่
้ เริ่ มต้ นดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์
ของ SSC ปี 2532 มีรายละเอียดที่สาํ คัญ คือ
- การแบ่งขอบเขตการทํางาน โดยบริ ษัทฯ รับผิดชอบในด้ านจัดหาวัตถุดิบ การตลาด และการแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ
ส่วนเซมเพอร์ ริทสนับสนุนเทคโนโลยี และรับผิดชอบด้ านการตลาดและการแต่งตังประธานกรรมการ
้
โดยมีการกําหนด
พื ้นที่จดั จําหน่ายทีใ่ ห้ สทิ ธิเซมเพอร์ ริท แต่เพียงผู้เดียว คือ ประเทศแถบยุโรป รวมทังตุ
้ รกี ประเทศในแถบตะวันออก
กลางและแอฟริ กาใต้ นอกจากนี ้ ยังได้ สทิ ธิร่วมจําหน่ายในประเทศอืน่ ๆ นอกเหนือจากประเทศข้ างต้ นอีกด้ วย
- จําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Sempermed”
ทังนี
้ ้ ยังมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เซมเพอร์ ริท แต่ไม่เอื ้อต่อการการเติบโตและขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
SSC ในปั จจุบนั เช่น (1) บริ ษัทฯ จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ถงุ มือยางผ่าน SSC เท่านัน้ ห้ ามดําเนินการเองหรื อผ่านบริ ษัท
หรื อบุคคลในกลุม่ ในขณะที่เซมเพอร์ ริทมีข้องดเว้ นเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านัน้ (2) ไม่มีข้อจํากัดสําหรับเซมเพอร์ ริท
ในการลงทุนในธุรกิจถุงมือยางอืน่ ๆ (ซึง่ ในปี 2555 เซมเพอร์ ริทได้ ลงทุนในบริ ษัท Latexx Partners Berhad (“Latexx”) ซึง่
ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ SSC) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1 ข้ อย่อย (8) ของรายงานฉบับนี ้)
หมายเหตุ: แม้ว่าสัญญากิ จการร่ วมค้าฯ SSC ทีล่ งนามมาตัง้ แต่ปี 2532 จะระบุว่าเซมเพอร์ ริทจะสนับสนุน
เทคโนโลยีแก่ SSC แต่ ณ ปัจจุบนั SSC มิ ได้พึ่งพิ งเทคโนโลยีจากเซมเพอร์ ริทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี แล้ว
เนือ่ งจากเทคโนโลยีในการผลิ ตถุงมื อยางใหม่ๆ จะมาจากผูจ้ ํ าหน่ายเครื ่องจักรจากประเทศมาเลเซี ย ซึ่งเป็ นศูนย์กลางใน
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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การผลิ ตถุงมื อยางของโลก ประกอบกับบริ ษัท พรี เมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิ เนียริ่ ง จํ ากัด (บริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อมรวมร้อยละ 99.99) ทําธุรกิ จวิ ศวกรรมบริ การ ออกแบบ ผลิ ต ติ ดตัง้ บํารุงรักษาเครื ่องจักร มี ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิ ต และติ ดตัง้ เครื ่องจักรในการผลิ ตถุงมื อยางได้
สัญญากิจการร่วมค้ าฯ อื่นๆ
(ในการทํารายการในครัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงยกเลิ กสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ กี ่ยวข้องกับ SSH, SRP,
SUSA และ SESI ทีม่ ี ระหว่างกัน รวมถึงข้อผูกพันอืน่ ๆ ทีม่ ี ผลใช้บงั คับภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ สิ้ นสุดลง รวม
ตลอดจนถึงสัญญาต่างๆ ระหว่าง SSH, SRP, SUSA หรื อ SESI (รวมถึงบริ ษัทย่อยของ SESI) เซมเพอร์ ริท และบริ ษัทฯ
(เช่น สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค สัญญาจัดจํ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ และสัญญาให้ใช้ชื่อและเครื ่องหมายการค้าของ
เซมเพอร์ ริท เป็ นต้น))
สัญญากิจการร่วมค้ าฯ อื่นๆ ได้ แก่ สัญญากิจการร่วมค้ า SSH, SRP, SUSA และ SESI (รวมถึงบริ ษัทย่อยของ
SESI) ซึง่ จะประกอบด้ วยสัญญาย่อยที่สาํ คัญ เช่น สัญญาให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค สัญญาจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
และสัญญาให้ ใช้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้ าของเซมเพอร์ ริท มีรายละเอียดที่สาํ คัญ คือ
- เซมเพอร์ ริทจะมีสทิ ธิแต่งตังประธานกรรมการใน
้
SUSA และ SSH
- เซมเพอร์ ริทจะเป็ นผู้บริ หารงานทังหมดใน
้
SRP ทังด้
้ านการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด
- สําหรับ SAC บริ ษัทฯ มีสทิ ธิแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ ในขณะที่เซมเพอร์ ริทสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีการผลิตและมี
สิทธิแต่งตังประธานกรรมการ
้
6.2 สรุ ปสาระสําคัญของข้ อพิพาททางการค้ าเกี่ยวกับสัญญากิจการร่ วมค้ าที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปั จจุบนั
สรุปความเป็ นมาและภาพรวมของคดีข้อพิพาท
2554

- เซมเพอร์ ริท โดยผู้บริ หารรายใหม่ มีความต้ องการที่จะเข้ ามาบริ หารงาน SSC โดยเจรจาขอซื ้อหุ้น SSC เพิ่ม
และซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่ยินยอม
- เซมเพอร์ ริทและบริ ษัทฯ เริ่ มมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของสัญญากิจการร่วมค้ า
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ซึง่ เกี่ยวกับการดําเนินการโดยปกติธุรกิจของ SSC)

2555

- ต.ค.-พ.ย. เซมเพอร์ ริทลงทุนใน Latexx ซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งรายหนึ่งของ SSC

2557

- ทังสองฝ่
้
ายเริ่ มมีการฟ้องร้ องกัน โดยเริ่ มจากเรื่ องการปฎิบตั ิตามหน้ าที่ของกรรมการ และการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อบังคับของ SSC รวมทังการดํ
้
าเนินการตามข้ อตกลงของกิจการร่วมค้ า
- ก.ย. เริ่ มต้ นคดีข้อพิพาทซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทฯ SSC และกรรมการที่เกี่ยวข้ อง ต่อคณะอนุญาโต
ตุลาการต่างประเทศ และศาลภายในประเทศ

25582559

- ต่อสู้คดีข้อพิพาท ตามกระบวนการในชันศาล
้
รวมทังการฟ้
้
องแย้ ง
- คณะอนุญาโตตุลาการออกคําตัดสินชี ้ขาดบางส่วน
- ฟ้องร้ อง/ยื่นคําร้ องต่อศาลภายในประเทศ เพื่อบังคับคดีตามคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ
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บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทตกลงให้ ยตุ ิข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทังหมดใน
้
“วันซื ้อขายกิจการ” ไม่วา่ ข้ อพิพาท
ดังกล่าวจะอยูใ่ นชันกระบวนพิ
้
จารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรื อ กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ รวมถึงการตกลงชําระค่าตอบแทนโดย SSC ให้ แก่เซมเพอร์ ริท เพื่อการระงับข้ อพิพาทต่างๆ ที่มีระหว่างกัน
ทังหมด
้
(Claim Withdrawals Payment) จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.50
ล้ านบาท) อย่างไรก็ตาม การถอนข้ อพิพาททังหมดออกจากกระบวนพิ
้
จารณาของศาลและอนุญาโตตุลาการต่างๆ จะต้ อง
ดําเนินการตามขันตอนของกฎหมายที
้
เ่ กี่ยวข้ อง
ทําให้ ข้อพิพาทบางคดีอาจมีผลเป็ นการยุติข้อพิพาทโดยเสร็ จเด็ดขาด
ภายหลังจาก “วันซื ้อขายกิจการ” ทังนี
้ ้ โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายต่างฝ่ ายต่างตกลงส่งมอบเอกสารการถอนคดี และใบมอบ
อํานาจที่ได้ มีการลงนามไว้ แล้ วโดยชอบ มอบให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ใน “วันซื ้อขายกิจการ” เพื่อไปดําเนินการภาย
หลังจากการซื ้อขายกิจการเสร็ จสิ ้น
นอกจากข้ อพิพาทที่เซมเพอร์ ริทฟ้องร้ องบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ SSC และกรรมการของบริ ษัทฯ ในข้ อ 7 ของ
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) แล้ ว ยังมีคดีที่กรรมการของ SSC (ฝ่ ายไทย) ฟ้องร้ อง SSC กรรมการของ SSC (ฝ่ ายเซมเพอร์ ริท)
และเซมเพอร์ ริท จํานวน 10 คดี แต่ไม่มีคา่ เสียหาย (ทุนทรัพย์) ที่ฟอ้ งร้ อง และคดีที่กรรมการของ SSC (ฝ่ ายเซมเพอร์ ริท)
ฟ้องกรรมการของกรรมการของ SSC (ฝ่ ายไทย) จํานวน 2 คดี แต่ไม่มีคา่ เสียหาย (ทุนทรัพย์) ที่ฟอ้ งร้ อง
6.3 หากเซมเพอร์ ริทไม่ ใช้ สิทธิตามสัญญา Call Option
ในกรณีที่เซมเพอร์ ริทไม่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option ในช่วง Option Period จะส่งผลให้ ความ
เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทใน SAC ยังคงมีอยูต่ อ่ ไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริท
(รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นอื่นๆ ใน SAC) ได้ ตกลงกันจะทําการแก้ ไขรายละเอียดบางประการในสัญญากิจการร่วมค้ าและข้ อบังคับ
บริ ษัท SAC ในวันซื ้อขายกิจการซึง่ จะเกิดขึ ้นก่อนการใช้ สทิ ธิ Call Option ของเซมเพอร์ ริท เพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
ป้องกันความขัดแย้ งในการบริ หารงานและการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมถึงกําหนดให้ มกี ารจ่ายเงินปั นผลจากผล
กําไรประจําปี ของ SAC ทังจํ
้ านวน (เว้ นแต่จะได้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAC จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น)
บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์คาดว่าจะยังคงได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนในอดีตที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทฯ
มีสทิ ธิแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การและยังคงรับผิดชอบทางด้ านการบริ หารงานประจําวัน (Day-to-Day Operation) ในส่วน
งานบริ หารทัว่ ไป การผลิตตามสายการผลิตในปั จจุบนั และด้ านการเงิน โดยเซมเพอร์ ริทรับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้ องการ
ของตลาด จึงจําเป็ นต้ องพึง่ พิงความเชี่ยวชาญภายใต้ การสนับสนุนจากเซมเพอร์ ริท โดยหากไม่ได้ รับความร่วมมือจะส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของ SAC ในระยะยาวได้
การร่วมทุนต่อไปกับเซมเพอร์ ริทในธุรกิจของ SAC ซึง่ ทังสองฝ่
้
ายไม่เคยมีข้อพิพาทกันในธุรกิจดังกล่าว จึงเป็ น
ความร่วมมือระหว่างกันที่ทงสองฝ่
ั้
ายอาจจะร่วมทุนกัน โดยให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทังนี
้ ้ การลงนามใน
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) เสมือนกับเป็ นการแสดงเจตนาของเซมเพอร์ ริทในการซื ้อหุ้นของ
SAC ในภายหลัง และเนื่องจาก SAC มีผลประกอบที่ดี และเซมเพอร์ ริทไม่ได้ รับผิดชอบทางด้ านการบริ หารงานประจําวัน
จึงจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาหนึง่ ในการเตรียมการเพื่อบริ หารงาน SAC เองในอนาคต ซึง่ แตกต่างจากบริ ษัทอื่นๆ รวมทัง้
SSC ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารงานทังหมดอยู
้
แ่ ล้ ว บริ ษัทฯ จึงมีความพร้ อมในการเข้ าทํารายการในทันที
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ส่ วนที่ 2: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้ มาและจําหน่ าย
ไปซึ่งสินทรัพย์
1. เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ
1.1
เพื่อยุตคิ วามขัดแย้ งกับเซมเพอร์ ริทที่มีมากว่า 5 ปี และข้ อพิพาททางกฎหมายกับเซมเพอร์ ริทที่มีมากว่า 3 ปี
และลดค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการต่อสู้คดีในต่างประเทศและในประเทศไทย
สืบเนื่องจากคดีข้อพิพาทระหว่างบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC กับเซมเพอร์ ริท และคดีข้อพิพาทระหว่าง
SSC กับเซมเพอร์ ริท ซึง่ เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ร่วมทุนใน SSC และบริ ษัทร่วมในต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการทํารายการใน
ครัง้ นี ้ โดยบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริทเริ่ มฟ้องร้ องกันตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ ได้ เจรจาและใช้ ความพยายามในการ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาโดยตลอดแต่ไม่ประสบความสําเร็ จ ทําให้ ในครัง้ นี ้บริษัทฯ และเซมเพอร์ ริทจึงตกลงเจรจาเพื่อยุติ
ข้ อพิพาทต่างๆ ที่มตี อ่ กัน เพื่อทีต่ า่ งฝ่ ายจะได้ แยกย้ ายเพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง โดยจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ระหว่างกัน
อีก เว้ นแต่จะเป็ นการติดต่อตามปกติธุรกิจ พร้ อมทังบริ
้ ษัทฯ จะจําหน่ายไปซึง่ หุ้นและเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด
ณ สิ ้นปี 2559 เซมเพอร์ ริทฟ้องร้ องบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC โดยมีมลู ฟ้องร้ องค่าเสียหายรวมประมาณ
้
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ บางคดีคณะ
4,103 – 4,436 ล้ านบาท 10 และปั จจุบนั คดีตา่ งๆ ยังอยูใ่ นกระบวนการในชันศาล
อนุญาโตตุลาการได้ ออกคําตัดสินชี ้ขาดบางส่วนแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่สามารถระบุได้ แน่นอนว่าคดีจะสิ ้นสุดเมื่อใด และผลการ
พิจารณาจะเป็ นอย่างไร โดยตังแต่
้ เริ่ มฟ้องร้ องจนถึงสิ ้นปี 2559 บริ ษัทฯ และ SSC มีภาระค่าใช้ จา่ ยในการต่อสู้คดีรวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 389 ล้ านบาท และ 126 ล้ านบาท ตามลําดับ ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายว่าจ้ างที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าจัดเตรี ยมเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริ หาร เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ น
ข้ อพิพาทที่ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมถึงค่าเสียโอกาสต่างๆ (Opportunity Costs)
ทังจากการที
้
่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ
และทีมงานจําเป็ นต้ องใช้ เวลาส่วนหนึง่ ในการเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ ต่อสู้คดี
รวมถึงการเสียโอกาสในการขยายธุรกิจของ SSC เนื่องจากความเห็นที่ไม่สอดคล้ องกันระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท
และด้ วยข้ อจํากัดของสัญญาร่วมลงทุนเดิมที่ห้ามให้ บริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจที่อาจเป็ นการแข่งขันทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศกับเซมเพอร์ ริท ดังนัน้ การยุติข้อพิพาททางกฎหมายจะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถมุง่ เน้ นการดําเนินธุริกจให้
เติบโตได้ ตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง รวมทังขจั
้ ดความเสีย่ งจากคดีความที่มีตอ่ กัน ซึง่ หากในกรณีที่ผลการตัดสินข้ อพิพาทถึงที่สดุ
และศาลมีคาํ สัง่ ตัดสินให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ/หรื อ SSC แพ้ คดี ทําให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ต้ อง
รับผิดชอบค่าเสียหายที่ถกู ฟ้องร้ อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รับ
เบอร์ แลนด์ และ SSC ได้
ดังนัน้ การเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ครัง้ นี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินการเพื่อยุติข้อ
พิพาทดังกล่าว โดยเงื่อนไขสําคัญหนึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริ ษัทฯ กับเซมเพอร์ ริทกําหนดว่า ภายหลังการทํา
รายการซื ้อขายหุ้นแล้ วเสร็ จ ทังสองฝ่
้
ายตกลงทีจ่ ะถอนคดีและยุติข้อพิพาททีม่ ีระหว่างกันทังหมด
้
(รวมถึงข้ อพิพาทที่มี
9

10

ณ 30 ธันวาคม 2559 มูลฟ้องร้ องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ประมาณ 3,985 - 4,317 ล้ านบาท และมูลฟ้องร้ องค่าเสียหายจาก SSC ประมาณ
1,674 – 2,339 ล้ านบาท แต่มลู ฟ้องร้ องค่าเสียหายรวมเป็ นประมาณ 4,103 – 4,436 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในมูล
ฟ้องร้ องค่าเสียหายของ SSC เต็มจํานวน ทังนี
้ ้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 7 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ระหว่าง SSC กรรมการของ SSC และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ไม่วา่ ข้ อพิพาทดังกล่าวจะอยูใ่ นชันกระบวนการพิ
้
จารณาคดี
ของศาลไทย หรื อกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
1.2
บริ ษัทฯ สามารถมุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้ างการเติบโตในอนาคต
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SSC ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ และมีผลการดําเนินงานที่ดีตอ่ เนื่อง
มาโดยตลอดนับตังแต่
้ จดั ตังบริ
้ ษัทมากว่า 28 ปี จะทําให้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (บริษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ถือหุ้นใน
SSC เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 40.23 เป็ นร้ อยละ 90.23 และจะทําให้ บริ ษัทฯ บริ ษัทสามารถใช้ ดลุ ยพินิจกําหนดนโยบาย
การบริ หารงานใน SSC แต่เพียงผู้เดียว มีความคล่องตัวในการบริ หารงาน SSC และจะมีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจถุงมือ
ยางในอนาคตซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัทฯ การเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือ
ยางทางการแพทย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปลายนํ ้า ทีใ่ ช้ นํ ้ายางข้ นอันเป็ นผลิตภัณฑ์หนึง่ ของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นวัตถุดิบ ถือเป็ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยรวม รวมทังสร้
้ างความสอดคล้ องกับภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่
บริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ครบวงจรตังแต่
้ ต้นนํ ้าจนกระทัง่ ปลายนํ ้าในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SSC จะส่งผลดีตอ่ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ชว่ ยสร้ างสมดุลต่อผลการ
ดําเนินงานโดยรวมผ่านการรับรู้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ SSC จากเดิมที่บริษัทฯ รับรู้
เพียงส่วนได้ เสีย (Equity Method) จากการถือหุ้นใน SSC
ทังนี
้ ้ SSC ทําธุรกิจปลายนํ ้าในการผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางซึง่ เป็ นสินค้ าสําเร็ จรูปที่มีอตั รากําไรดี หากผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีความผันผวนดังเช่นทีเ่ คยเกิดขึ ้นมาแล้ วในอดีตและอาจจะเกิดขึ ้นอีกในอนาคต ผลการ
ดําเนินงานของ SSC จะช่วยสร้ างสมดุลต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม่ บริษัทฯ ได้ (โปรดดูแผนภาพในหน้ าถัดไป
ประกอบ) กล่าวคือ โครงสร้ างรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัทฯ กว่าร้ อยละ 90 มาจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติ รายได้ สว่ นใหญ่มาจากการจําหน่ายยางแท่ง รองลงมาได้ แก่ ยางแผ่นรมควัน และนํ ้ายางข้ น ซึง่ เริ่ มต้ นตังแต่
้
ธุรกิจต้ นนํ ้าในการทําสวนยางพาราในประเทศไทย และธุรกิจกลางนํ ้าในการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ซึง่ ราคายางพาราหรื อราคานํ ้ายางพาราเป็ นราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีความผันผวนของราคาตามราคา
ตลาดโลก กลุม่ บริ ษัทฯ อาจมีผลการดําเนินงานผันผวนหรื อมีผลขาดทุนในบางปี ท่ีได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคายาง ในขณะที่ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ของ SSC ซึง่ เป็ นธุรกิจปลายนํ ้านัน้ มีกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานมาอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ ในทางการแพทย์ รวมทังใช้
้ ในภาคอุตสาห
กรรมและภาคครัวเรื อน ซึง่ นับตังแต่
้ ร่วมลงทุนใน SSC บริ ษัทฯ รับรู้สว่ นแบ่งกําไรมาโดยตลอดระยะเวลาทีล่ งทุน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ล้ านบาท

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของ SSC
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หมายเหตุ: กําไรสุทธิของ SSC ปี 2559 อ้ างอิงจากกําไรสุทธิใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 และปรับเป็ นเต็มปี (Annualized) ทังนี
้ ้ กําไรสุทธิ
ของปี 2559 ตกลงจากปี 2558 มาก เนื่องจากข้ อขัดแย้ งในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษัทฯ และแซมเพอร์ ริท

เปรี ยบเทียบกําไรสุทธิ SSC กับ STA

ล้ านบาท
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ปี

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของ STA (งบการเงินรวม) ก่อนรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจาก SSC

ที่มา: แบบ 56-1 และบริ ษัทฯ
หมายเหตุ: กําไรสุทธิของ SSC และบริ ษัทฯ ปี 2559 อ้ างอิงจากกําไรสุทธิใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 และปรับเป็ นเต็มปี (Annualized)

นอกจากนี ้ หากพิจารณาปริมาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางทัว่ โลก จะเห็นว่ามีความต้ องการเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปริ มาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางตังแต่
้ ปี 2553 – 2557 เพิม่ ขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 7 ต่อปี โดยประมาณการ
ปริ มาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางในปี 2557 อยูท่ ี่ประมาณ 178.60 พันล้ านชิ ้น และคาดว่าความต้ องการใช้ จะเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 8 – 10 ต่อปี ดังนัน้ การลงทุนใน SSC จึงเป็ นโอกาสในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องให้ แก่
บริ ษัทฯ ในระยะยาว
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ที่มา: International Rubber Glove Conference & Exhibitition, The State of Glove Affair by Mr. Lim Kwee Shyan, MARGMA
President, วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

บริ ษัทฯ จะจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
เมื่อพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่จําหน่ายไปทัง้ 5 รายการ (รายการที่ 2 - 6) ล้ วนเป็ นบริ ษัทที่เป็ นรูปแบบการร่วมทุน
กันระหว่างกลุม่ บริษัทฯ กับเซมเพอร์ ริท โดยเซมเพอร์ ริทเป็ นผู้บริหารงานบริษัทร่วมในต่างประเทศทังหมด
้
ได้ แก่ SSH,
SRP, SUSA, SESI, และ SSF ทังในด้
้ านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด และการจัดจําหน่าย ในขณะที่บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ น
ร่วมในการบริ หารงานในบริ ษัทร่วมในต่างประเทศ
(ก) SSH, SUSA และ SSF มีกําไรไม่มากนัก: SSH ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูงในประเทศจีน ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่ได้ ใช้ ยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบ, SUSA จําหน่ายถุงมือยางของ SSC ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา, และ SSF ประกอบธุรกิจตัวแทนในการนําเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติกและถุงมือยางในประเทศจีน
โดยปั จจุบนั SSF ไม่ได้ ดําเนินธุรกิจหลักแล้ ว มีเพียงรายได้ เล็กน้ อยจากการบริการตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง
(ข) SESI มีผลประกอบการขาดทุน: SESI ซึง่ ลงทุนใน FTE ที่ผลิตและจําหน่ายแม่พมิ พ์เซรามิกสําหรับทําถุงมือยางใน
ประเทศมาเลเซีย และ SBC ทีป่ ระกอบธุรกิจจัดจําหน่ายถุงมือยางในประเทศบราซิล โดยปั จจุบนั SBC ได้ หยุด
ดําเนินธุรกิจมาระยะหนึง่ แล้ ว
(ค) SRP มีกําไรดี แต่บริ ษัทฯ ถือหุ้นแค่ร้อยละ 10 เท่านัน:้ SRP ที่ผลิตราวจับบันไดเลือ่ นในประเทศจีน ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่ได้ ใช้ ยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบ
ส่วน SAC (รายการที่ 7) ซึง่ ผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูงที่โรงงานจังหวัดสงขลา ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทที่มีกําไร
ดี และบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานด้ านการผลิตอย่างใกล้ ชิด แต่เป็ นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ได้
ใช้ ยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบ และต้ องพึง่ พิงเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการจัดจําหน่ายจากเซมเพอร์ ริท
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงพิจารณาขายบริ ษัทร่วมในต่างประเทศ และ SAC ในประเทศไทย ตามที่กล่าวข้ างต้ นให้ แก่เซม
เพอร์ ริท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อตกลงสําหรับการแยกบริ ษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger)
นอกจากนี ้ เงื่อนไขสําคัญอีกข้ อหนึง่ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงสําหรับการแยกบริ ษัทร่วม
และกิจการร่วมค้ า (Demerger) คือ การยกเลิกสัญญากิจการร่วมค้ า และสัญญาใดๆ ที่มรี ะหว่างกันทังหมด
้
ส่งผลให้
บริ ษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจของ SSC ได้ อย่างเสรี ตามนโยบายที่บริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการขยายกําลัง
การผลิตทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงสามารถทําการขายในตลาดทัว่ โลก โดยไม่ติดเงื่อนไขหรื อข้ อห้ ามค้ าแข่งอีกต่อไป
1.3

จากเหตุผลความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการข้ างต้ น หากบริษัทฯ ไม่ตดั สินใจทํารายการ ณ ขณะนี ้ อาจจะทําให้
เสียโอกาสในการเจรจาเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของ SSC จากเซมเพอร์ ริท รวมทังเสี
้ ยโอกาสในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาททังหมด
้
ที่มีตอ่ กัน และปรับโครงสร้ างการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยเน้ นธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในปั จจุบนั
ของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังให้
้ คงเหลือเฉพาะธุรกิจที่มีนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับบริ ษัทฯ หรื อ
เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต
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2. เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
2.1 ข้ อดีและประโยชน์ ของการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการทําให้ คดีข้อพิพาททางการค้ าระหว่างเซมเพอร์ ริท กับบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC
ยุติลง
โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 ของรายงานฉบับนี ้
(2) ช่วยลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นหากศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สดุ ให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ชําระ
ค่าเสียหายให้ แก่เซมเพอร์ ริท
จากมูลฟ้องร้ องค่าเสียหายทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC รวมประมาณ 4,103 – 4,436 ล้ านบาท
(ซึง่ เซมเพอร์ ริทสงวนสิทธิที่จะเรียกร้ องค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลัง) ซึง่ แม้ วา่ บริ ษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
ได้ ยืนยันมาโดยตลอดว่า (1) บริ ษัทฯ ไม่มีภาระที่จะต้ องชําระค่าเสียหายตามที่เรียกร้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์มิได้ ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่วมค้ า และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อเซมเพอร์ ริท (2) คําชี ้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เป็ นคําชี ้ขาดที่เกินกว่าเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 11
อย่างไรก็ดี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ผลการพิจารณาทังหมดขึ
้
้นอยูก่ บั ความเห็นของ
อนุญาโตตุลาการซึง่ ไม่สามารถประเมินได้ วา่ จะตัดสินชี ้ขาดอย่างไร ซึง่ ตราบใดที่ยงั ไม่มีผลการพิพากษาถึงที่สดุ บริ ษัทฯ
รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ยังคงมีความเสีย่ งที่อาจจะต้ องมีภาระจ่ายค่าเสียหายจากคดีข้อพิพาทต่างๆ ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ
4,103 – 4,436 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 18 - 19 และร้ อยละ 9 - 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลําดับ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ได้ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการทํารายการในครัง้ นี ้ที่ครอบคลุมถึงการ
ระงับข้ อพิพาททางกฎหมายทังหมด
้
ทาง SSC จะชําระเงินจํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเป็ นเงินบาทไทย
547.50 ล้ านบาท) ซึง่ เป็ นมูลค่าที่ชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นข้ างต้ นได้
(3) ทําให้ บริ ษัทฯ และ SSC ไม่มีภาระค่าใช้ จา่ ยทางกฏหมายและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อสู้คดีตาม
ข้ อพิพาททางการค้ าอีกต่อไป
ตลอดระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี ในการต่อสู้คดีข้อพิพาททางการค้ ากับเซมเพอร์ ริท ทังบริ
้ ษัทฯ และ SSC มี
ภาระค่าใช้ จา่ ยรวมประมาณ 10.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 3.46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลําดับ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 389.00 ล้ านบาท และ 126.24 ล้ านบาท ตามลําดับ) (สรุปตัวเลข ณ สิ ้นปี 2559) ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าจัดเตรี ยมเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายกว่าร้ อยละ 98 เป็ นค่า
ที่ปรึกษากฎหมาย ซึง่ หากคดีข้อพิพาทต่างๆ ยังไม่สิ ้นสุด ทังบริ
้ ษัทฯ และ SSC จะยังคงมีคา่ ใช้ จ่ายในการต่อสู้คดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ไม่ตํ่ากว่า 210 ล้ านบาทต่อปี (เทียบเคียงกับค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในช่วง 2 ปี ลา่ สุด) ซึง่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดที่ลดลง และกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และ SSC
(4) ทําให้ สญ
ั ญากิจการร่วมค้ าระหว่างเซมเพอร์ ริทกับบริ ษัทฯ สิ ้นสุดลง รวมถึงข้ อห้ ามค้ าแข่ง ส่งผลให้ SSC
สามารถขยายการกําลังการผลิต/ทําการตลาดได้ ทวั่ โลกโดยอิสระ
สืบเนื่องจากสัญญากิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทฯ ได้ ลงนามกับเซมเพอร์ ริท ตังแต่
้ เริ่ มต้ นดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ถุงมือยางทางการแพทย์ของ SSC ปี 2532 ซึง่ มีข้อกําหนดที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ คือ ข้ อตกลงห้ ามแข่งขันทางการค้ ากับ
10

11

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 7 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิ่งทีส่ ง่ มาด้ วย 2)
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เซมเพอร์ ริทในประเทศในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง 12 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในประเด็นข้ อพิพาทฯ รวมทังสามารถดํ
้
าเนินการ
ผลิตผ่านโรงงานในปั จจุบนั 2 แห่งเท่านัน้
ดังนัน้ ภายหลังจากการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ จึงทําให้ สญ
ั ญากิจการร่วมค้ าข้ างต้ น รวมถึงข้ อห้ ามค้ าแข่งและ
ข้ อผูกพันอื่นที่มีผลใช้ บงั คับภายหลังจากที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง รวมตลอดจนถึงสัญญาต่างๆ ระหว่าง SSC
และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นต่างๆ ของ SSC และเซมเพอร์ ริทสิ ้นสุดลง ส่งผลทําให้
- บริ ษัทฯ และ SSC สามารถขยายกําลังการผลิตในประเทศและต่างประเทศได้ อย่างอิสระ จากปั จจุบนั ที่ SSC ผลิต
เกือบเต็มกําลังการผลิตแล้ ว โดย The Malaysian Rubber Gloves Manufactureres Association (MARGMA) ได้
ประมาณความต้ องการถุงมือยางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 – 8 ต่อปี ซึง่ คาดว่าปริ มาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางทัว่ โลก
ประมาณ 190 พันล้ านชิ ้น ในปี 2559 ดังนัน้ จากการที่ปัจจุบนั SSC เป็ นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ราย
หนึง่ ของโลก การเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคตจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจาก Economy of Scale อีกด้ วย
- บริ ษัทฯ และ SSC สามารถขยายธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์อนื่ ๆ ได้ รวมทังทํ
้ าการตลาดได้ ทวั่ โลกโดยไม่มีข้อจํากัด
อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ ประเทศไทยถือว่ามีศกั ยภาพในการแข่งขัน หากเทียบกับประเทศมาเลเซียทีเ่ ป็ นผู้นําในตลาด เนื่องจาก (1)
ประเทศไทยมีการผลิตนํ ้ายางข้ นซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียต้ องนําเข้ านํ ้ายางข้ น
จากประเทศไทยบางส่วน เนื่องจากมาเลเซียผลิตยางแผ่นเป็ นส่วนใหญ่, (2) ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ
มาเลเซีย, และ (3) การยกเลิกการ Subsidized ค่าพลังงานจากรัฐบาลมาเลเซีย ทําให้ ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตถุงมือยาง
ในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ ้น
(5) บริ ษัทฯ สามารถกําหนดนโยบายบริ หารงานทังหมดใน
้
SSC ได้ อย่างอิสระ
โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ของรายงานฉบับนี ้
(6) เป็ นการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ จะทําให้ มคี วามคล่องตัวในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ
จากข้ อตกลงในการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ า (Demerger) ซึง่ บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ
SSC ทําให้ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่เพียงกลุม่ เดียวใน SSC และการขายเงินลงทุนหรือหุ้นสามัญของ SSH,
SRP, SUSA, SESI, SSF, และ SAC ซึง่ เป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มิได้ มคี วามเชี่ยวชาญ โดยบริษัทดังกล่าวข้ างต้ นอยูภ่ ายใต้ การ
บริ หารงานโดยเซมเพอร์ ริท (ยกเว้ น SAC) มีการพึง่ พิงทังด้
้ านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด บุคลากรจากเซมเพอร์ ริท
ดังนัน้ ภายหลังการเข้ าทํารายการจะทําให้ โครงสร้ างของกลุม่ บริษัทฯ คงเหลือเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ กล่าวคือ บริ ษัทฯ จะประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) เริ่ มตังแต่
้
ธุรกิจต้ นนํ ้าจากการทําสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางนํ ้าการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และ
ธุรกิจปลายนํ ้าในการผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางซึง่ เป็ นสินค้ าสําเร็ จรูป
รวมทังการลงทุ
้
นในบริ ษัทย่อยทังหมดอยู
้
่
ภายใต้ การบริ หารงานโดยบริ ษัทฯ ทําให้ เกิดความคล่องตัวในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพในการทํางาน ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว
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(7) บริ ษัทฯ จะรับรู้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ SSC ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ก่อนการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นของ SSC ทางตรงคิดเป็ นร้ อยละ 31.50 และทางอ้ อมผ่านรับเบอร์
แลนด์ (บริ ษัทย่อยของบริษัทฯ) อีกร้ อยละ 8.73 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
SSC ซึง่ SSC มีสถานะเป็ น
กิจการร่วมค้ า และบริษัทฯ รับรู้สว่ นแบ่งกําไร (Equity Method) จาก SSC ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ภายหลัง
การเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ SSC ในครัง้ นี ้ จะทําให้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (บริษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จะ
ถือหุ้นใน SSC เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 40.23 เป็ นร้ อยละ 90.23 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC โดย
SSC จะมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะรับรู้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ
SSC ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทําให้ ฐานะทางการเงินรวมแข็งแกร่งและมีผลการดําเนินงานรวมดีขึ ้น โดยในปี 2556 –
9 เดือนของปี 2559 SSC มีกําไรสุทธิจํานวน 986.09 ล้ านบาท 1,025.58 ล้ านบาท 1,238.66 ล้ านบาท และ 371.44 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
(8) ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต จากการที่เซมเพอร์ ริทลงทุนในธุรกิจผลิตถุงมือยางในประเทศ
มาเลเซีย (Latexx) ซึง่ เสมือนกับเป็ นการค้ าแข่งกับ SSC
การที่เซมเพอร์ ริทเริ่ มลงทุนในบริษัท Latexx Partners Berhad (“Latexx”) ในประเทศมาเลเซียเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555 ด้ วยมูลค่าเงินลงทุนเริ่ มต้ น 121.0 ล้ านยูโร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 86 ของทุนเรียกชําระแล้ ว
ของ Latexx ณ สิ ้นปี 2555 และต่อมาได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 98.46 ทุนเรี ยกชําระแล้ วของ Latexx ณ สิ ้นปี
2558 ซึง่ Latexx เป็ นผู้ผลิตธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นธุรกิจเดียวกันกับ SSC โดยมี
ปริ มาณการผลิตประมาณ 12,000 ล้ านชิ ้นต่อปี 13 ประกอบกับข้ อพิพาททางการค้ าเกี่ยวกับธุรกิจของ SSC จึงถือว่าเป็ น
ความเสีย่ งในอนาคต หากเซมเพอร์ ริทตัดสินใจที่จะเน้ นจัดจําหน่าย หรื อพัฒนาด้ านการตลาดของ Latexx เพื่อทดแทน
SSC ดังนัน้ การตัดสินใจเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ จึงเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทฯ และลดปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึ ้นในอนาคต
อนึง่ เซมเพอร์ ริทมีรายได้ หลักมาจากธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ของ SSC และ Latexx หรื อประมาณร้ อยละ
43 ของรายได้ รวมในปี 2558 14 จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ที่เซมเพอร์ ริทจะใช้ ความพยายามอย่างถึงที่สดุ ในการสนับสนุน
Lataxx แทน SSC ที่มีประเด็นข้ อพิพาททางการค้ ากันอยู่
(9) หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ อนุมตั ิวาระการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
การระงับข้ อพิพาทต่างๆ บริ ษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 547.5
ล้ านบาท) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท
โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้ อ 5.1 ของรายงานฉบับนี ้
12

2.2 ข้ อด้ อยและความเสี่ยงของการเข้ าทํารายการ
(1) ความเสีย่ งด้ านการตลาดของ SSC โดยไม่มีเซมเพอร์ ริทเป็ นพาร์ ทเนอร์ และจําเป็ นต้ องหาตลาดทดแทน
เพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงจากการยกเลิกสัญญากิจการร่วมทุน
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โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Latexx ใน http://www.semperitgroup.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=
fileadmin/img/holding/SECURE_DOWNLOADS/Geschaeftsberichte/Geschaeftsbericht_2012_EN.pdf&t=1485953283&hash=610
6174584ab1a1847e49721911fd3f0025fb18d
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ที่มา: www.semperitgroup.com/fileadmin/img/holding/pdf_dateien/Geschaeftsberichte/2015-GB_Semperit_EN.pdf
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ภายใต้ สญ
ั ญากิจการร่วมทุนซึง่ ลงนามมาตังแต่
้ ปี 2532 เซมเพอร์ ริทเป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SSC แต่
เพียงผู้เดียวในประเทศแถบยุโรป รวมทังตุ
้ รกี ประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริ กาใต้ ซึง่ ต่อมาได้ มกี ารจัดจําหน่าย
ผ่าน SUSA ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ SBC ในประเทศบราซิล 15 นอกจากนี ้ ยังได้ สทิ ธิร่วมจําหน่ายในประเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากประเทศข้ างต้ นอีกด้ วย ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Sempermed” โดยมีสดั ส่วนยอดขายคิดตามปริ มาณ
การขายของพื ้นทีใ่ นประเทศแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณร้ อยละ 35 และร้ อยละ 18 ของปริ มาณการขาย
รวม ในปี 2558 ตามลําดับ
ปริ มาณการขายของ SSC ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา จําแนกตามพื ้นที่ ดังนี ้
สัดส่ วนปริมาณการขาย SSC (ร้ อยละ)
2556
2557
2558
25591/
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กา2/
72%
58%
53%
49%
ประเทศอื่นๆ3/
28%
42%
47%
51%
รวมปริมาณการขาย
100%
100%
100%
100%
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ที่มา: SSC
หมายเหตุ: 1/ เป็ นการคํานวณในเบื ้องต้ น ดังนัน้ สัดส่วนของปี 2559 อาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้ อย
2/ ขายผ่านเซมเพอร์ ริทและ SUSA
3/ ขายผ่านบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของ SSC และจะต้ องดําเนินธุรกิจของ
SSC โดยไม่มีเซมเพอร์ ริทเป็ นพาร์ ทเนอร์ และจะไม่สามารถใช้ ชื่อและเครื่ องหมายการค้ า “Sempermed” ได้ อีกต่อไป
ดังนัน้ ภายหลังการเข้ าทํารายการในช่วงแรกๆ อาจมีแนวโน้ มทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงจาก
ยอดสัง่ ซื ้อจากเซมเพอร์ ริทที่ทยอยลดลง (ยอดสัง่ ซื ้อจากเซมเพอร์ ริทและ SUSA จะไม่หายไปในทันทีภายหลังการทํา
รายการ เนื่องจากเซมเพอร์ ริทยังต้ องพึง่ พิงการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ถงุ มือยางจาก SSC ในช่วงแรก ประมาณ 3 ปี ) และบริ ษัทฯ
อาจมีความเสีย่ งในความต่อเนื่องของงานการตลาดต่างประเทศ เนื่องจากที่ผา่ นมาเซมเพอร์ ริทเป็ นผู้ทําการตลาดในยุโรป
และสหรัฐอเมริ กา สําหรับการดําเนินงานด้ านอื่นๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต งานด้ าน
การเงินและการบริ หารงานต่างๆ อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของทีมงานบริษัทฯ นอกจากนี ้ SSC จะต้ องดําเนินการเปลีย่ น
ชื่อบริ ษัท และต้ องทําการตลาดภายใต้ ชื่อบริษัทและแบรนด์ใหม่เพื่อสร้ างการยอมรับในตลาดถุงมือยางทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ เริ่ มศึกษาและทําการตลาดในตลาดต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริษัทฯ มัน่ ใจว่า
จะสามารถทําการตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตามที่ตรงความต้ องการ โดยใช้ กลยุทธ์
ราคาที่แข่งขันได้ หาช่องทางจําหน่ายในตลาดใหม่ที่มีโอกาส จัดเตรี ยมและสร้ างทีมงานด้ านการตลาดรองรับการธุรกิจถุง
มือยาง เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าและรักษาไว้ ซงึ่ ยอดขาย ทังนี
้ ้ ทีมงานด้ านการตลาดของบริษัทฯ ซึง่ เดิมทําตลาดในพื ้นที่ที่
ไม่ทบั ซ้ อนกับเซมเพอร์ ริท และ SUSA มีความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์และสภาพการแข่งขันของธุรกิจถุงมือยางเป็ นอย่างดี
นอกเหนือจากนี ้ สัดส่วนที่บริ ษัทฯ ขายถุงมือยางเป็ นส่วนทีเ่ ป็ น OEM ซึง่ ไม่ต้องพึง่ พิงชื่อและเครื่ องหมายการค้ า
“Sempermed” และ SSC มิได้ พงึ่ พิงเทคโนโลยีจากเซมเพอร์ ริทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี แล้ ว เนื่องจากเทคโนโลยีใน
การผลิตถุงมือยางใหม่ๆ จะมาจากผู้จาํ หน่ายเครื่ องจักรจากประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นศูนย์กลางในการผลิตถุงมือยางของ
โลก ดังนัน้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าด้ วยวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้ คณ
ุ ภาพถุงมือยาง
15

ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจ
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ทางการแพทย์ของ SSC จะสามารถรักษาระดับยอดขายในช่วง 2 - 3 ปี แรก และยังคงรักษาตลาดได้ ตอ่ ไปในระยะยาว
และยังคงสร้ างผลตอบแทนที่ดใี ห้ แก่บริ ษัทฯ ดังเช่นที่ผา่ นมา
(2) เพิ่มภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะใช้ กระแสเงินสดเพื่อเข้ าทํารายการ (สุทธิจากการหักกลบลบหนี ้และเงินปั นผลรับจาก SSC และ
SAC) รวมจํานวน 4,208.38 ล้ านบาท (ทังนี
้ ้ อาจจะสูงกว่า 4,208.38 ล้ านบาท เนื่องจากต้ องใช้ ในการชําระภาษี ที่
เกี่ยวข้ อง และชําระค่าที่ปรึกษาต่างๆ) ซึง่ แหล่งเงินลงทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ แล้ วในวงเงินรวม 4,500 ล้ านบาท เพื่อเข้ าทํา
รายการแล้ ว ดังนัน้ การเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้จะทําให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีภาระเงินกู้ยมื และค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
เพิ่มขึ ้น ซึง่ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนี ้สินรวม 25,280.48 ล้ านบาท และมีสว่ นของ
ผู้ถือหุ้น 21,241.68 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.19 เท่า หากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เบิกใช้ เงินกู้ยมื ดังกล่าวเต็มจํานวนจะทําให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.40 เท่า ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าว
ไม่เกินข้ อกําหนดการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenants) ตามข้ อเสนอจากสถาบันการเงิน และวงเงิน
สินเชื่อและหุ้นกู้ที่ออกแล้ ว ณ ปั จจุบนั ของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ SSC จะใช้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อชําระคืนเงินกู้ยมื
ดังกล่าว ซึง่ เพียงพอในการชําระเงินกู้ยืม
(3) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริทได้ ตกลงตามสัญญาซื ้อขายหุ้นของ SSC และสัญญาซื ้อขายหุ้นในบริ ษัทร่วมต่างๆ ใน
ต่างประเทศจะชําระเงินเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ บริษัทฯ วางแผนบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยจะเข้ าทํา
สัญญาซื ้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forword Contract) ซึง่ กําหนดอัตราแลกเปลีย่ นไว้ ลว่ งหน้ าทําให้ ทราบ
จํานวนเงินที่แน่นอน เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการผันผวนของค่าเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันซื ้อขายกิจการ หาก
อัตราแลกเปลีย่ นในวันนันๆ
้ แตกต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นตาม Forword Contract จะเกิดผลกําไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทางบัญชี
(4) การจําหน่ายหุ้นสามัญของ SAC เป็ นขายตามสัญญา Call Option บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ รับเงินในทันทีจนกว่า
จะมีการใช้ สทิ ธิโดยเซมเพอร์ ริท
การจําหน่ายหุ้นของ SAC อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญา Call Option โดยบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิ (Call
Option) แก่เซมเพอร์ ริท (หรื อบุคคลซึง่ เซมเพอร์ ริทกําหนด) ในการซื ้อหุ้นของ SAC โดยสามารถใช้ สทิ ธิ (Call Option) เพื่อ
ซื ้อหุ้น SAC ได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (“Option Period”) ซึง่ บริ ษัทฯ
และรับเบอร์ แลนด์ จะได้ รับเงินรวมทังสิ
้ ้น 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินไทยบาทประมาณ 1,861.50 ล้ าน
บาท) ดังนัน้ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์จะได้ รับเงินจากการจําหน่ายหุ้น SAC ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากเซมเพอร์ ริท
ใช้ สทิ ธิ Call Option อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แซมเพอร์ ริทไม่ใช้ สทิ ธิบริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์จะยังคงได้ รับเงินปั นผลจาก
SAC ในปี ที่มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลได้ ตอ่ ไป
และความเสีย่ งที่ไม่มากนักในข้ อ (5) และ (6) ต่อไปนี ้
(5) ความเสีย่ งในกรณีที่เงินสดของ SSC และ SAC ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลตามสัญญากรอบของ
ข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) ซึง่ บริ ษัทฯ จะใช้ เงินจํานวนดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของแหล่งเงินทุนเพื่อชําระเป็ น
ค่าตอบแทนในการเข้ ารายการในครัง้ นี ้
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ในวันซื ้อขายกิจการ SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC (ซึง่ รวมถึงบริษัทฯ และเซมเพอร์ ริท)
เป็ นเงินบาทเทียบเท่า 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 4,314.30 ล้ านบาท) ซึง่ บริ ษัทฯ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อยละ 31.50 และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC ร้ อยละ 8.73 มีสทิ ธิได้ รับเงินปั น
ผลรวมจํานวน 47.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,735.64 ล้ านบาท) และเซมเพอร์ ริทมีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผลจํานวน 59.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 2,157.15 ล้ านบาท)
ในวันซื ้อขายกิจการ SAC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC (ซึง่ รวมถึงบริ ษัทฯ และเซมเพอร์ ริท)
จํานวน 30.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,095.00 ล้ านบาท) ซึง่ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
ของ SAC ร้ อยละ 37.50 และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SAC ร้ อยละ 5.00 มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลรวมจํานวน
12.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 465.38 ล้ านบาท) และเซมเพอร์ ริทมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 547.50 ล้ านบาท)
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึง่ พิจารณาจากกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี เงินได้ และค่าเสือ่ ม
ราคา (EBITDA) สําหรับปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ของ SSC ที่มีจํานวน 1,797.22 ล้ านบาท และ 913.40
ล้ านบาท และของ SAC ที่มีจํานวน 445.43 ล้ านบาท และ 382.35 ล้ านบาท ตามลําดับ และ SSC กับ SAC มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 3,793.06 ล้ านบาท และ 1,101.45 ล้ านบาท ตามลําดับ
(หน่ วย: ล้ านบาท)

SSC
ถ้ า EBITDA
เท่ ากับปี 25581/
1,797.22

SAC
ถ้ า EBITDA
เท่ ากับปี 25592/

ถ้ ากําไรเท่ ากับ
ปี 25581/
445.43

ถ้ ากําไรเท่ ากับ
ปี 25592/

EBITDA สําหรับปี 2558
EBITDA งวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 ก.ย. 2559
913.40
EBITDA ต่อเดือน
149.77
101.49
37.12
EBITDA ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม
2560 (5.5 เดือน)
823.72
558.19
204.16
เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
3,793.06
3,793.06
1,101.45
รวมกระแสเงินสดสํารองไว้ จ่ายเงินปั นผล
4,616.79
4,351.25
1,305.61
เงินปั นผลที่ต้องจ่ าย3/
4,314.30
1,095.00
หมายเหตุ:
1/ ถ้ า EBITDA ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ) มี EBITDA ต่อเดือนเท่ากับในปี 2558
2/ ถ้ า EBITDA ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ) มี EBITDA ต่อเดือนเท่ากับในปี 2559
3/ คํานวณที่อตั ราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 36.50 บาท/เหรียญสหรัฐ

382.25
42.47
233.60
1,101.45
1,335.05

ดังนัน้ ความเสีย่ งนี ้น่าจะมีไม่มากนัก และจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ คาดว่าจะมีเงิน
เพียงพอสําหรับจ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าว เนื่องจาก SSC และ SAC จะมีเงินสดเพิ่มเติมจากการดําเนินธุรกิจใน
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ) และจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของ SSC, SAC
และบริ ษัทฯ
(6) ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของ SSC อาจจะลดลง หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่
15 มีนาคม 2560
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หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดยกเว้ นกรณีท่ี
Supervisory Board ของเซมเพอร์ ริทไม่อนุมตั ิรายการดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ SSC เพิ่มเติมอีกเป็ นเงินบาทเทียบเท่า 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.50
ล้ านบาท) สําหรับทุกๆ 7 วัน หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่อย่างช้ าไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2560 (Longstop Date)
(หน่ วย: ล้ านบาท)

SSC
ถ้ า EBITDA เท่ ากับปี 2558 ถ้ า EBITDA เท่ ากับปี 25592/
1,797.22
913.40
34.56
31.50
36.50
36.50
(1.94)
(5.00)
(7.75)
(20.01)
1/

EBITDA สําหรับปี 2558
EBITDA งวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2559
EBITDA ต่อสัปดาห์
เงินปั นผลที่ต้องจ่ายทุกสัปดาห์จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ3/
กระแสเงินสดเพียงพอ (ไม่ เพียงพอ) จ่ ายเงินปั นผลต่ อสัปดาห์
กระแสเงินสดเพียงพอ (ไม่ เพียงพอ) จ่ ายเงินปั นผลสูงสุด
(คํานวณระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 หรื อประมาณ 4
สัปดาห์)
หมายเหตุ:
1/ ถ้ า EBITDA หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ) มี EBITDA ต่อสัปดาห์เท่ากับในปี 2558
2/ ถ้ า EBITDA หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2560 (วันซื ้อขายกิจการ) มี EBITDA ต่อสัปดาห์เท่ากับในปี 2559
3/ คํานวณที่อตั ราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 36.50 บาท/เหรียญสหรัฐ

ดังนัน้ หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 SSC อาจมีความเสีย่ งด้ านสภาพ
คล่องลดลงบ้ าง แต่จํานวนดังกล่าวไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และ SSC มากนัก
4. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้ มาและจําหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์
การเข้ าซื ้อหุ้นของ SSC จากเซมเพอร์ ริท และการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ
ให้ แก่เซมเพอร์ ริทมีความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ (ก) เพื่อยุติความขัดแย้ งกับเซมเพอร์ ริทที่มมี ากว่า 5 ปี นบั ตังแต่
้ ปี
2554 และข้ อพิพาททางกฎหมายกับเซมเพอร์ ริทที่มมี ากว่า 3 ปี นบั ตังแต่
้ ปี 2557 เพื่อที่ตา่ งฝ่ ายจะได้ แยกย้ ายเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง โดยจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ระหว่างกันอีก เว้ นแต่จะเป็ นการติดต่อตามปกติธุรกิจ รวมทังขจั
้ ดความเสีย่ ง
จากคดีความที่มีตอ่ กัน หากในกรณีที่ผลการตัดสินข้ อพิพาทถึงทีส่ ดุ และศาลมีคาํ สัง่ ตัดสินให้ บริ ษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ/
หรื อ SSC แพ้ คดี ทําให้ บริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ถกู ฟ้องร้ อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ได้ ; (ข) บริ ษัทฯ จะจําหน่ายไปซึง่ หุ้น
และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมต่างๆ ในต่างประเทศ ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด ทําให้
บริ ษัทฯ สามารถมุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้ างการเติบโตในอนาคต; (ค) การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
SSC จะส่งผลดีตอ่ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ชว่ ยสร้ างสมดุลต่อผลการดําเนินงานโดยรวมผ่านการรับรู้ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน (Consolidation) ของ SSC จากเดิมที่บริ ษัทฯ รับรู้เพียงส่วนได้ เสีย (Equity Method) จาก
การถือหุ้นใน SSC ทังนี
้ ้ SSC ประกอบธุรกิจปลายนํ ้าในการผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางซึง่ เป็ นสินค้ าสําเร็จรูปที่มีอตั รา
กําไรดี หากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีความผันผวนดังเช่นที่เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วในอดีตและอาจจะเกิดขึ ้นอีกใน
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อนาคต ผลการดําเนินงานของ SSC จะช่วยสร้ างสมดุลต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม่ บริษัทฯ ได้ ; และ (ง) บริ ษัทฯ
จะสามารถดําเนินธุรกิจของ SSC ได้ อย่างเสรี ตามนโยบายที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการขยายกําลังการผลิต
ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงสามารถทําการขายในตลาดทัว่ โลกโดยไม่ติดเงื่อนไขหรื อข้ อห้ ามค้ าแข่งอีกต่อไป
ทังนี
้ ้ การทํารายการในครัง้ นี ้มีข้อดีและประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ (1) การเข้ าทํารายการทําให้ คดีข้อพิพาททางการค้ า
ระหว่างเซมเพอร์ ริท กับบริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ยุตลิ ง; (2) ช่วยลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นหากศาลมีคาํ
พิพากษาถึงที่สดุ ให้ บริษัทฯ รับเบอร์ แลนด์ และ SSC ชําระค่าเสียหายให้ แก่เซมเพอร์ ริท; (3) ทําให้ บริ ษัทฯ และ SSC ไม่มี
ภาระค่าใช้ จา่ ยทางกฏหมายและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อสู้คดีตามข้ อพิพาททางการค้ าอีกต่อไป; (4) ทําให้
สัญญากิจการร่วมค้ าระหว่างเซมเพอร์ ริทกับบริ ษัทฯ สิ ้นสุดลง รวมถึงข้ อห้ ามค้ าแข่ง ส่งผลให้ SSC สามารถขยายการ
กําลังการผลิต/ทําการตลาดได้ ทวั่ โลกโดยอิสระ; (5) บริ ษัทฯ สามารถกําหนดนโยบายบริ หารงานทังหมดใน
้
SSC ได้ อย่าง
อิสระ; (6) เป็ นการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ จะทําให้ มีความคล่องตัวในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัทฯ; (7) บริ ษัทฯ จะรับรู้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของ SSC ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทําให้ มีรายได้ และผลการดําเนินงานดีขึ ้น; (8) ลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต จากการที่เซมเพอร์ ริทลงทุนในธุรกิจถุงมือยาง ในประเทศมาเลเซีย (Latexx) ซึง่ เสมือนกับเป็ นการค้ าแข่งขันกับ
SSC; และ (9) หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ อนุมตั ิวาระการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ
การระงับข้ อพิพาทต่างๆ บริ ษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าเสียหาย (Break Fee) จํานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 547.5
ล้ านบาท) ให้ แก่เซมเพอร์ ริท
อย่างไรก็ตาม การทํารายการในครัง้ นี ้มีข้อด้ อยและความเสีย่ ง ได้ แก่ (1) ความเสีย่ งด้ านการตลาดของ SSC โดย
ไม่มีเซมเพอร์ ริทเป็ นพาร์ ทเนอร์ และจําเป็ นต้ องหาตลาดทดแทนเพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงจากการยกเลิกสัญญากิจการ
ร่วมทุน; (2) เพิ่มภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าทํารายการ;
(3) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสําหรับเงินทีต่ ้ องชําระแก่เซมเพอร์ ริทในสกุลเหรี ยญสหรัฐ; (4) การจําหน่ายหุ้นสามัญ
ของ SAC เป็ นขายตามสัญญา Call Option บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ รับเงินในทันทีจนกว่าจะมีการใช้ สทิ ธิโดยเซมเพอร์ ริท; และ
มีความเสีย่ งที่ไม่มากนักในข้ อ (5) และ (6) ต่อไปนี ้ (5) ความเสีย่ งในกรณีเงินสดของ SSC และ SAC ไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปั นผลตามสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) ซึง่ บริ ษัทฯ จะใช้ เงินจํานวนดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึง่ ของแหล่งเงินทุนเพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทนในการเข้ ารายการในครัง้ นี ้; และ (6) ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องของ SSC
อาจจะลดลง หากการซื ้อขายหุ้น SSC ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560
เมื่อพิจารณาเหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ รวมถึงศึกษาและเปรี ยบเทียบข้ อดี ประโยชน์ ข้ อด้ อย
ผลกระทบและความเสีย่ งจากการทํารายการแล้ ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ารายการได้ มาและจําหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ นี ้ มีความสมเหตุสมผล ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
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ส่ วนที่ 3: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่ าสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มาและ
จําหน่ ายไป รวมถึงเงื่อนไขของรายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ในส่วนที ่ 3 ของรายงานฉบับนี:้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญ
สหรัฐ, 5.2181 บาท/หยวน, 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน, 8.0336 บาท/ริ งกิ ต และ 0.2259 ริ งกิ ต/เหรี ยญสหรัฐ เนือ่ งจาก
เป็ นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีจ่ ดั ทําการประเมิ นมูลค่าหุน้ และเงิ นลงทุนของรายงานฉบับนี ้ หรื อ วันที ่ 17 มกราคม 2560
(ทีม่ า: อัตราแลกเปลีย่ นขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจํ าวันที ่ 17 มกราคม 2560 จาก
www.bot.or.th)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้ มาและจําหน่ายไป ซึง่ ได้ แก่
(1) การได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”) จํานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของ
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SSC) จาก Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. (“เซมเพอร์ ริท”
หรื อ “Semperit”) (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 1”)
(2) การจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”) จํานวนร้ อยละ 50.00 ของทุนทังหมดของ
้
SSH
ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 2”)
(3) การจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. (“SRP”) จํานวนร้ อยละ
10.00 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 3”)
(4) การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) จํานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของ
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 4.1”)
การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA โดย SSC จํานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SUSA) ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 4.2”)
(5) การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ Sempermed Singapore PTE LTD (“SESI”) จํานวน 4,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อย
ละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SESI) ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่
5”)
(6) การจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co.,Ltd. (“SSF”) โดย SSC จํานวนร้ อยละ
100.00 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) (“รายการที่ 6”)
(7) การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด (“SAC”) ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัท รับเบอร์ แลนด์
โปรดักส์ จํากัด (“รับเบอร์ แลนด์”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถืออยูใ่ นจํานวนรวมกันเท่ากับ 1,615,000 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด)
(“รายการที่ 7”)
ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงถึงข้ อมูลที่
ได้ รับจากบริษัทฯ, SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI, SSF, และ SAC รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและฝ่ ายจัดการของ
บริ ษัทฯ, SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI, SSF, และ SAC เอกสารที่ได้ รับจากบริษัทฯ, SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI,
SSF, และ SAC เช่น รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ สัญญาที่สาํ คัญ และเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทํารายการรวมทังข้
้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะทัว่ ไป
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ทังนี
้ ้ ความเห็นของ CapAd ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง รวมทังเป็
้ นการพิจารณาจากสถานการณ์และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของ SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI , SSF
และ SAC รวมถึงอาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้ ในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นธรรมของราคา
สินทรัพย์ที่ได้ จะมาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้
เนื่องจากการกําหนดราคาขายเงินลงทุนหรื อหุ้นในบริ ษัทต่างๆ
ที่ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศตามที่กล่าวมา
ข้ างต้ นกําหนดเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ดังนัน้ ในรายงานฉบับนี ้จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินมูลค่า
กิจการของบริษัทต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปรี ยบเทียบกับราคาซื ้อขายเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ สําหรับเงินสกุล
ท้ องถิ่น เช่น เงินหยวน เงินริ งกิต เงินบาท เป็ นต้ น ที่บริ ษัทนันๆ
้ มีสกุลเงินหลักในการดําเนินธุรกิจจะนํามาใช้ อ้างอิงเพื่อ
เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมเท่านัน้
โดย CapAd ได้ พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นของ SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI, SSF, และ SAC
ด้ วยวิธีการต่างๆ จํานวน 6 วิธี ได้ แก่
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
3) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ประเมินราคาหุ้น SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI, SSF, และ SAC โดยวิธี
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจาก SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI , SSF, และ SAC ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาหุ้นที่ซื ้อขายอ้ างอิงได้ จึงเหลือวิธีการประการประเมินมูลค่าหุ้น SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI,
SSF, และ SAC เพียง 5 วิธี สรุปได้ ดงั นี ้
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1. มูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด (“SSC”)
1.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SSC ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SSC ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทีไ่ ม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 16 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด
ทังนี
้ ้ สามารถนํางบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SSC ได้ ดงั นี ้
15

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(หุ้น) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าที่ตราไว้ 10,000.00 บาทต่อหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)
200.00
24.45
7,505.49
4.89
7,734.83
20,0001/
386,741.30

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SSC เท่ากับ 386,741.30 บาทต่ อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ
เท่ากับ 7,734.83 ล้ านบาท
วิธีมูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SSC หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพันและ
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรื อรายการ
ที่มีผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็ นต้ น หลังจาก
นัน้ จึงนําผลลัพธ์ที่คํานวณได้ หารด้ วยจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของ
้
SSC
ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีนี ้ CapAd ได้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีซงึ่ ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ SSC มาปรับปรุง โดยได้ พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี ้

1.2

16

เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการยอมรับจาก Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของเซมเพอร์ ริท ที่นํา
งบการเงินนี ้ไปจัดทํางบการเงินของเซมเพอร์ ริท โดยเซมเพอร์ ริทเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย
และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการยอมรับจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ที่นํางบ
การเงินนี ้ไปจัดทํางบการเงินของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
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1.2.1

ส่ วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
SSC มีโรงงานผลิตถุงมือยางอยู่ 2 แห่งที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และที่อาํ เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี โดยรายละเอียดการประเมินมูลค่าดังนี ้ ้
1.2.1.1 ที่ดนิ อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง - โรงงานแห่ งที่ 1
1.2.1.1.1 ที่ดนิ – อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
SSC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC ซึง่
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3295) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดิน ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินสรุปได้ ดงั นี ้
ทรัพย์ สิน
ที่ดิน – โรงงาน
แห่งที่ 1
หาดใหญ่
สงขลา

รายละเอียด
โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน
หน้ าสํารวจ
เนื ้อที่ประเมินมูลค่า

เนื ้อที่ตามเอกสารสิทธิ

ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ภาระจํานอง
วีธีการประเมินมูลค่า

ที่ดินกลุม่ ที่ 1 : 176718, 1961/2/, 100171/, 105241/2/, น.ส.3ก. 1352
และ น.ส.3ก. 2072
ที่ดินกลุม่ ที่ 2 : 637803/
ที่ดินกลุม่ ที่ 1 : 108, 1061/2/, 1071/, 1051/2/, 83 และ 945
ที่ดินกลุม่ ที่ 2 : 64
ที่ดินกลุม่ ที่ 1 : 3008, 1271/2/, 4431/, 4541/2/
ที่ดินกลุม่ ที่ 2 : 2087
93-1-59.1 ไร่ (93.39775 ไร่) ประกอบด้ วย
ที่ดินกลุม่ ที่ 1 : 81-1-59.1 ไร่ (82.22275ไร่)
ที่ดินกลุม่ ที่ 2 : 12 ไร่
94-0-89.1 ไร่ (94.22275 ไร่) ประกอบด้ วย
ที่ดินกลุม่ ที่ 1 : 82-0-89.1 ไร่ (82.22275ไร่)
ที่ดินกลุม่ ที่ 2 : 12 ไร่
110 หมูท่ ี่ 8 ถนนกาญจนวนิช (ก.ม. ที่ 1274) ตําบลพะตง อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด
ไม่มี
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด
13 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
154.924/

วันที่สํารวจ
วันที่ประเมินและออก
รายงาน
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ:
1/ โฉนดตราจอง
3/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ไม่ได้ ประเมินพื ้นทีบ่ างส่วนของโฉนดตราจองเลขที่ 196 และ 10524 รวมพื ้นที่ 3 งาน 30 ตารางวา
เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวถูกกันเป็ นเขตถนนกาญจนวนิช
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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3/ ที่ดินกลุม่ ที่ 2 เป็ นที่ดินไม่ติดถนน ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่พกั คนงาน
4/ ราคาประเมินที่ดินกลุม่ ที่ 1 เท่ากับ 146.52 ล้ านบาท (@ 1.80 ล้ านบาท/ไร่) และราคาประเมินที่ดินกลุม่ ที่ 2 เท่ากับ 8.40 ล้ านบาท (@
0.70 ล้ านบาท/ไร่)

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ที่ดินกลุม่ ที่ 1
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการ
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นาํ มาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่าจํานวน 4 รายการ บริ เวณถนน
กาญจนวนิช ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 2.00 – 4.50 ล้ านบาทต่อไร่ เพือ่ นํามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนัน้
จึงประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพ
ของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับ
ราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ
โดยใช้ ข้อมูลตลาดของที่ดินที่นํามาเปรี ยบเทียบ และสรุปราคาประเมินโดยวิธี
เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ มีดงั นี ้
ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั ้ง

เนื ้อที่ดิน
รูปแปลงที่ดิน
ขนาดของที่ดิน
ระดับของที่ดิน
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
สาธารณูปโภค
ข้ อกําหนดผังเมือง
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
วันที่เสนอขาย
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร่)
ราคาปรับแก้ (บาท/ไร่)

ทรั พย์ สินที่
ข้ อมูลที่ 1
ข้ อมูลที่ 2
ข้ อมูลที่ 3
ข้ อมูลที่ 4
ประเมินราคา
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
สร้ าง
110 หมูท่ ี่ 8 ถนน
ถนนกาญจนวนิช
ถนนกาญจนวนิช
ถนนกาญจนวนิช
ถนนกาญจนวนิช
กาญจนวนิช (ก.ม. ที่ (ก.ม. ที่ 1273-1274) (ก.ม. ที่ 1275-1276) (ก.ม. ที่ 1303-1304) (ก.ม. ที่ 1291-1292)
ต.พะตง อ.
ต.สํานักขาม อ.
ต.สะเดา อ. สะเดา
1274) ต.พะตง อ.
ต.พังลา อ. สะเดา
หาดใหญ่ จ.สงขลา หาดใหญ่ จ.สงขลา
จ.สงขลา
สะเดา จ.สงขลา
จ.สงขลา
82-0-89.1 ไร่
42-2-0 ไร่
54-3-0 ไร่
25 ไร่
10 ไร่
ใกล้ เคียงรูป
ใกล้ เคียงรูป
รูปหลายเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยม
ใกล้ เคียงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
หน้ ากว้ าง 240.0 ม. หน้ ากว้ าง 200.0 ม. หน้ ากว้ าง 100.0 ม. หน้ ากว้ าง 200.0 ม. หน้ ากว้ าง 90.0 ม.
เสมอระดับถนนหน้ า ตํ่ากว่าระดับถนน
ตํ่ากว่าระดับถนน
สูง-ตํ่าตามลักษณะ
ตํ่ากว่าระดับถนน
ที่ดิน
0.50 ม.
1.00 ม.
ภูมิประเทศ
0.50 ม.
ถนนลาดยาง กว้ าง ถนนลาดยาง กว้ าง ถนนลาดยาง กว้ าง ถนนลาดยาง กว้ าง ถนนลาดยาง กว้ าง
4 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
4 ช่องจราจร
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
นํ ้าบาดาล, โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
นอกเขตผังเมือง
นอกเขตผังเมือง
นอกเขตผังเมือง
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พักอาศัย
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559
4,500,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
3,075.000
1,750,000
2,200,000
2,075,000

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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การประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลดวยการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ
ระดับถ่ วง
นํา้ หนัก
25%
25%
0%
0%
0%
25%
25%

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
8
7
7
8
9
4
4

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

ทําเลที่ตั ้งทรัพย์สิน
8
7
7
6
สภาพแวดล้ อม
7
6
6
6
ระบบสาธารณูปโภค
7
7
7
7
การคมนาคม
8
8
8
8
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
9
9
9
9
รูปร่างความเหมาะสม
7
7
8
9
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
7
7
8
9
WQS Score
Score
5.75
7.25
6.75
7.25
7.50
Adjusted Ratio
1.00
0.79
0.85
0.79
0.77
Indicated Price
2,438,793
1,490,741
1,744,828
1,590,833
% comparable
25%
30%
25%
20%
ราคาประเมินทรัพย์สิน
1,811,294
(บาท/ไร่)
หรือประมาณ (บาท/ไร่)
1,800,000
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

โดยสรุป ราคาประเมินที่ดินกลุม่ ที่ 1 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 1.80 ล้ านบาทต่อไร่
ที่ดินกลุม่ ที่ 2
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการ
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นาํ มาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่าจํานวน 4 รายการ ซอย
สาธารณะประโยชน์ ถนนกาญจนวนิช หรื อบริ เวณทางหลวงชนบาท สข.1059 ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 0.80
– 0.96 ล้ านบาทต่อไร่ เพื่อนํามาวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น
สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดย
วิธีถว่ งนํ ้าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยใช้ ข้อมูลตลาด
ของที่ดินที่นํามาเปรี ยบเทียบ และสรุปราคาประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ดังนี ้
ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
ประเภททรัพย์สิน

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ าง (บ้ านพัก
คนงาน และสิ่งปลูก
สร้ างอื่นๆ)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

ข้ อมูลที่ 6

ข้ อมูลที่ 7

ข้ อมูลที่ 8

ข้ อมูลที่ 9

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า
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ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
110 หมูท่ ี่ 8 ถนน
กาญจนวนิช (ก.ม. ที่
1274) ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข้ อมูลที่ 6

ข้ อมูลที่ 7

ข้ อมูลที่ 8

ข้ อมูลที่ 9

ซอยสาธารณ
ประโยชน์
ถนนกาญจนวนิช
(ทล.4) ต.บ้ านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซอยสาธารณ
ประโยชน์ แยกจาก
ถนนคลองปอมใน
ถนนกาญจนวนิช
(ทล.4) ต.บ้ านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทางหลวงชนบท
สข.1059 ต.พังลา
อ. สะเดา จ.สงขลา

เนื ้อที่ดิน
รูปแปลงที่ดิน

12 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

22 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

20 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

ขนาดของที่ดิน
ระดับของที่ดิน

หน้ ากว้ าง 75.0 ม.
เสมอระดับถนนหน้ า
ที่ดิน
ถนนลาดยาง
กว้ าง 4 ช่องจราจร
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
นํ ้าบาดาล, โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม

หน้ ากว้ าง 100.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.00 ม.
ถนนลูกรังกว้ าง 5 ม.

หน้ ากว้ าง 80.0 ม.
เสมอระดับถนนหน้ า
ที่ดิน
ถนนลูกรังกว้ าง 4 ม.

ซอยสาธารณ
ประโยชน์ แยกจาก
ถนนนิคม
อุตสาหกรรม STA
ถนนกาญจนวนิช
(ทล.4) ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
29-2-67.2 ไร่
ใกล้ เคียงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
หน้ ากว้ าง 130.0 ม.
เสมอระดับถนนหน้ า
ที่ดิน
ถนนลูกรังกว้ าง 5 ม.

ไฟฟ้า, โทรศัพท์

ไม่มี

ไฟฟ้า, โทรศัพท์

หน้ ากว้ าง 100.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
0.50 ม.
ถนนลาดยางกว้ าง 6
ม.
ไฟฟ้า, โทรศัพท์

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
800,000
800,000

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
700,000
500,000

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
980,024.27
850,000.00

นอกเขตผังเมือง
พาณิชยกรรม
ธ.ค. 2559
500,000
525,000

ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
สาธารณูปโภค
ข้ อกําหนดผังเมือง
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
วันที่เสนอขาย
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร่)
ราคาปรับแก้ (บาท/ไร่)

10-3-89 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

การประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลดวยการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ
ทําเลที่ตั ้งทรัพย์สิน
สภาพแวดล้ อม
ระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
รูปร่างความเหมาะสม
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
WQS Score
Score
Adjusted Ratio
Indicated Price
% comparable

ระดับถ่ วง
นํา้ หนัก
15%
10%
15%
15%
15%
15%
15%

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
6
6
6
4
4
6
6

ข้ อมูลที่ 6

ข้ อมูลที่ 7

ข้ อมูลที่ 8

ข้ อมูลที่ 9

5
5
5
5
5
6
6

5
5
2
5
5
5
6

5
5
5
5
5
6
6

7
7
6
7
7
7
7

5.40
1.00

5.30
1.02
815,094
30%

4.70
1.15
574,468
25%

5.30
1.02
866,038
30%

6.85
0.79
413,869
15%
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
710,037

ข้ อมูลที่ 6

ข้ อมูลที่ 7

ข้ อมูลที่ 8

ข้ อมูลที่ 9

ราคาประเมินทรัพย์สิน
(บาท/ไร่)
หรือประมาณ (บาท/ไร่)
700,000
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

โดยสรุป ราคาประเมินที่ดินกลุม่ ที่ 2 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 0.70 ล้ านบาทต่อไร่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้ โดยข้ อมูลที่ดินที่
นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เป็ นข้ อมูลตลาดของที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นละแวกใกล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที่ทําการประเมินทีม่ ีการเสนอ
ขายหรื อขายไปแล้ ว ตามลักษณะและสภาพของที่ดิน ณ ปั จจุบนั รวมถึงผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ มีการปรับปรุง
ข้ อมูลตลาดของที่ดินที่นาํ มาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงและสะท้ อนราคาตลาดของที่ดินที่ประเมิน
มูลค่ามากที่สดุ
ราคาประเมินที่ดิน – โรงงานแห่งที่ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลตลาดสําหรับทีด่ ินกลุม่ ที่ 1 เท่ากับ 146.52 ล้ านบาท และที่ดินกลุม่ ที่ 2 เท่ากับ 8.40 ล้ านบาท รวมเป็ น 154.92 ล้ าน
บาท
1.2.1.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3295) เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เพียงวิธี
เดียว เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหาทรัพย์สนิ ที่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่วา่ ด้ านราคาซื ้อ
ขาย ขนาดที่เปรี ยบเทียบ หรื อประเภททรัพย์สนิ นันๆ
้ ในท้ องตลาด รายละเอียดการประเมินมูลค่าสรุปได้ ดงั นี ้
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งที่ 1 และอาคารสํานักงาน ตังอยู
้ ท่ ี่ 110 หมูท่ ี่ 8 ถนน
กาญจนวนิช (ก.ม. ที่ 1274) ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสรุปราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างได้
ดังนี ้
ลําดับ
ที่
1

รายละเอียด

อาคารโรงงานผลิตถุงมือยาง พร้ อม
สํานักงาน (SSC 1)
- พื ้นที่อาคารส่วนสํานักงาน
- พื ้นที่อาคารส่วนโรงงานผลิต
- พื ้นที่อาคารส่วนบรรจุ
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม
รวมอาคาร SSC 1

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)

2,770
14,850
5,200
3,575
26,395

23.55
96.52
36.40
7.15
163.62

อายุ
อาคาร
(ปี )

27
27
27
27

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)

44%
44%
44%
44%

13.19
54.05
20.38
4.00
91.63
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2

อาคารโรงงานผลิตถุงมือยาง พร้ อม
สํานักงาน (SSC 2)
- พื ้นที่อาคารส่วนสํานักงาน
- พื ้นที่อาคารส่วนโรงงานผลิต
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม
- พื ้นที่อาคารส่วนทีป่ ลูกสร้ างบนที่ดนิ
บุคคลอื่น1/
รวมอาคาร SSC 2
อาคารโรงงานผลิตถุงมือยาง พร้ อม
สํานักงาน (SSC 3)
- พื ้นที่อาคารส่วนสํานักงาน
- พื ้นที่อาคารส่วนโรงงานผลิต
- พื ้นที่อาคารส่วนโกดัง
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม
รวมอาคาร SSC 3
อาคาร Wood Boiler 1 (อาคาร 20 ตัน)
อาคาร Wood Boiler 2 (อาคารเก่า 10 ตัน)
อาคาร Wood Boiler 3 (อาคารใหม่)
อาคารโกดังสินค้ าและสํานักงาน 2 ชัน้
- พื ้นที่โกดังเก็บสินค้ า
- พื ้นที่สํานักงาน 2 ชัน้
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม (เก็บสินค้ า)
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม (ชายคา)
รวมอาคารโกดังและสํานักงาน 2 ชัน้
อาคาร Oil Boiler และอาคารวิศวกรรม
- พื ้นที่อาคารวิศวกรรม
- พื ้นที่อาคาร Oil Boiler ส่วนที่สร้ างบน
ที่ดินบุคคลอื่น2/
รวมอาคาร Oil Boiler และอาคารวิศวกรรม
อาคารฝ่ ายวิศวกรรมไฟฟ้าการผลิต (SSC 2)
บ้ านพักนักเคมี 2 ชัน้ (จํานวน 5 ห้ องพัก)
โรงซ่อมบํารุงและห้ องควบคุมการผลิต
ไฟฟ้า (SSC 1)
อาคารวางแท็งค์เก็บสารเคมี (SSC 1)
อาคารคอมเพรสเซอร์ แอร์ (SSC 3)
สิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 1 (ทางเดิน)
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2 (จอดรถ)

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)

อายุ
อาคาร
(ปี )

12,000
7,800
2,100
3,200

102.00
50.70
4.20
27.20

25,100

6.21

11,250
13,485
2,480
5,880
33,095
4,500
3,240
1,584

95.63
87.65
12.40
11.76
207.44
27.00
19.44
9.50

10
10
10
10

10%
10%
10%
10%

5
1
1

5%
1%
1%

2,880
100
720
550
4,250

12.96
0.50
2.16
0.83
16.45

6
6
6
6

6%
6%
6%
6%

12.18
0.47
2.03
0.78
15.46

900
600

6.75
4.50

25
25

40%
40%

4.05
2.70

1,500
311
550
480

11.25
2.18
3.58
2.10

18
27
16

26%
44%
22%

6.75
1.61
2.00
1.64

759
95

4.55
0.67

14
10

18%
10%

3.73
0.60

336
660

0.50
0.99

6
10

6%
10%

0.47
0.89

18
18
18
27

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)

26%
26%
26%
44%

75.48
37.52
3.11
15.23
131.34

86.06
78.89
11.16
10.58
186.69
25.65
19.25
9.41
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
อายุ
ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
1/
ใหม่
อาคาร
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ปี )
(%)
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 3 (อเนกประสงค์)
200
0.30
17
24%
0.23
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 4 (ปั๊ มลม)
100
0.30
17
24%
0.23
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 5 (ระบบบําบัดนํ ้าเสีย)
100
0.30
4
4%
0.29
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม 6 (ระบบผลิตนํ ้าประปา)
450
1.35
14
18%
1.11
- แท๊ งค์เก็บนํ ้าประปา คสล. (4 ลูก)
400
1.20
14
18%
0.98
- ห้ องนํ ้า 1
100
0.50
6
6%
0.47
- ห้ องนํ ้า 2
21
0.07
16
22%
0.06
- ป้อมยาม
18
0.13
18
26%
0.09
- แท๊ งค์นํ ้าประปา 1
225
1.13
10
10%
1.01
- แท๊ งค์นํ ้าประปา 2
225
1.13
10
10%
1.01
- แท๊ งค์นํ ้าประปา 3
12
0.06
18
26%
0.04
- แท๊ งค์นํ ้าประปา 4
100
0.50
27
44%
0.28
- ถนนและลานคอนกรี ต
38,696
38.70
17
24%
29.41
- ค่าขุดเจาะนํ ้าบาดาล (SSC 3)
3 ชุด
6.80
9
9%
6.19
- รัว้ – ประตูรัว้ (SSC 3) ยาว 508 ม. สูง 3 ม.
1,524
2.13
10
10%
1.92
- รัว้ – ประตูรัว้ (SSC 1) ยาว 240 ม. สูง 3 ม.
720
1.01
10
10%
0.91
รวมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
43,887
57.09
45.59
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
708.96
541.35
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ ในการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อ้ างอิงราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสื่อมราคา
ตามมาตรฐานราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และฐานข้ อมูลภายใน
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
2/ อาคารบางส่วนตังอยู
้ บ่ นที่ดินของบริ ษัท รับเบอร์ แลนด์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของ STA

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพ
การใช้ งานของทรัพย์สนิ
รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานราคาค่า
ก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย และฐานข้ อมูลภายในของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนัน้ ราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานเลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ
541.35 ล้ านบาท
1.2.1.2 ที่ดนิ อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง - โรงงานแห่ งที่ 2
1.2.1.2.1 ที่ดนิ – สุราษฎร์ ธานี
SSC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC ซึง่
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3297) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดิน ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินสรุปได้ ดงั นี ้
ทรัพย์ สิน

รายละเอียด

ที่ดิน – โรงงาน โฉนดเลขที่
แห่งที่ 2 จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี
(17 โฉนด)
เลขที่ดิน
หน้ าสํารวจ
เนื ้อที่ประเมินมูลค่า

เนื ้อที่ตามเอกสารสิทธิ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ภาระจํานอง
วีธีการประเมินมูลค่า

40264, 40265, 40266, 40267, 40269, 40286, 40287, 40288,
40289, 40290, 40291, 40296, 43193, 43194, 43195, 43196 และ
น.ส. 3ก เลขที่ 1408
9, 8, 10, 12, 34, 25, 24, 23, 22, 21, 50, 14, 53, 53, 55, 56 และ 94
3975, 3976, 3977, 3978, 3980, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001,
4002, 4219, 4476, 4477, 4479 และ 4480
149-1-31 ไร่ (149.3275 ไร่)1/ ประกอบด้ วย
1. ที่ดินกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ เนื ้อที่รวม 143-2-41 ไร่ (143.6025 ไร่)
2. ที่ดินถูกรอนสิทธิ์จากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง เนื ้อที่รวม 5-2-90 ไร่
(5.7250 ไร่)
149-1-80 ไร่ (149.4500 ไร่)
189 หมูท่ ี่ 7 ถนนสายสุราษฎร์ ธานี-นครศรี ธรรมราช ตําบลพลายวาส
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด
ไม่มี
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด
13 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
58.132/3/

วันที่สํารวจ
วันที่ประเมินและออก
รายงาน
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ:
1/ หักด้ วยส่วนที่เป็ นที่ตงเสาไฟฟ้
ั้
าแรงสูง เนื ้อที่ประมาณ 49 ตารางวา (0.1225 ไร่)
2/ ราคาประเมินที่ดินกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ เนื ้อที่รวม 143-2-41 ไร่ (143.6025 ไร่)เท่ากับ 0.40 บาทต่อไร่ คิดเป็ น 57.441 ล้ านบาท
3/ ราคาประเมินที่ดินถูกรอนสิทธิ์จากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง เนื ้อที่รวม 5-2-90 ไร่ (5.7250 ไร่) เท่ากับ 0.12 บาทต่อไร่ คิดเป็ น 0.687 ล้ านบาท

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระ
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการ
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่าจํานวน 4 รายการ บริ เวณถนน
สายสุราษฎร์ ธานี-นครศรี ธรรมราช ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 0.60 – 1.50 ล้ านบาทต่อไร่ เพื่อนํามาวิเคราะห์
มูลค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดนิ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของที่ดนิ
ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Quality
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลตลาดของที่ดินที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ และสรุป
ราคาประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลตลาดของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ดังนี ้
ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั ้ง

เนื ้อที่ดิน

รูปแปลงที่ดิน
ขนาดของที่ดิน
ระดับของที่ดิน
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
สาธารณูปโภค
ข้ อกําหนดผังเมือง
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
วันที่เสนอขาย
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร่)
ราคาปรับแก้ (บาท/ไร่)

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ าง
ถนนสายสุราษฎร์
ธานี-นครศรี ธรรม
ราช (ทล.401) ช่วง
กม.ที่ 183+50
- ที่ดินกรรมสิทธิ์
143-2-41 ไร่
- ที่ดินถูกรอนสิทธิ์
5-2-90 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม
หน้ ากว้ าง 120.0 ม.
เสมอระดับถนนหน้ า
ที่ดิน
ถนนลาดยาง 16 ม.
ไฟฟ้า, นํ ้าประปา,
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ถนนสายสุราษฎร์
ธานี-นครศรี ธรรม
ราช (ทล.401) ช่วง
กม.ที่ 193 - 194
23-2-68.5 ไร่

ถนนสายสุราษฎร์
ธานี-นครศรี ธรรม
ราช (ทล.401) ช่วง
กม.ที่ 181 – 182
11-1-48 ไร่

ถนนสายสุราษฎร์
ธานี-นครศรี ธรรม
ราช (ทล.401) ช่วง
กม.ที่ 180 – 181
46-0-13 ไร่

ถนนสายสุราษฎร์
ธานี-นครศรี ธรรม
ราช (ทล.401) ช่วง
กม.ที่ 177 – 178
76-0-13 ไร่

รูปหลายเหลี่ยม
หน้ ากว้ าง 68.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.50 ม.
ถนนลาดยาง 16 ม.
ไฟฟ้า, นํ ้าประปา,
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
1,500,000
1,100,000

รูปหลายเหลี่ยม
หน้ ากว้ าง 120.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.50 ม.
ถนนลาดยาง 16 ม.
ไฟฟ้า, นํ ้าประปา,
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
1,400,000
1,200,000

รูปหลายเหลี่ยม
หน้ ากว้ าง 80.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.50 ม.
ถนนลาดยาง 16 ม.
ไฟฟ้า, นํ ้าประปา,
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
955,850
700,000

รูปหลายเหลี่ยม
หน้ ากว้ าง 80.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.50 ม.
ถนนลาดยาง 16 ม.
ไฟฟ้า, นํ ้าประปา,
โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
600,000
600,000

การประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลดวยการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ
ทําเลที่ตั ้งทรัพย์สิน
สภาพแวดล้ อม
ระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
รูปร่างความเหมาะสม
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
WQS Score
Score

ระดับถ่ วง
นํา้ หนัก
10%
10%
0%
0%
0%
40%
40%

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
7
7
8
8
8
2
3

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

8
8
8
8
8
7
7

7
7
8
8
8
8
8

7
7
8
8
8
7
7

8
8
8
8
8
6
6

3.40

7.20

7.80

7.00

6.40
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ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
1.00

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

Adjusted Ratio
0.47
0.44
0.49
Indicated Price
519,444
523,077
340,000
% comparable
25%
15%
25%
ราคาประเมินทรัพย์สิน
404,885
(บาท/ไร่)
หรือประมาณ (บาท/ไร่)
400,000
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

0.53
318,750
35%

จากการประเมินดังกล่าวราคาประเมินของที่ดิน – โรงงานแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระเท่ากับ 0.40 ล้ านบาทต่อไร่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้ โดยข้ อมูลที่ดินที่
นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เป็ นข้ อมูลตลาดของที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นละแวกใกล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที่ทําการประเมินทีม่ ีการเสนอ
ขายหรื อขายไปแล้ ว ตามลักษณะและสภาพของที่ดิน ณ ปั จจุบนั รวมถึงผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ มีการปรับปรุง
ข้ อมูลตลาดของที่ดินที่นาํ มาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงและสะท้ อนราคาตลาดของที่ดินที่ประเมิน
มูลค่ามากที่สดุ
ราคาประเมินที่ดิน – โรงงานแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด
รวม เท่ากับ 58.13 ล้ านบาท
1.2.1.2.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3297) เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เพียงวิธี
เดียว เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหาทรัพย์สนิ ที่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่วา่ ด้ านราคาซื ้อ
ขาย ขนาดที่เปรี ยบเทียบ หรื อประเภททรัพย์สนิ นันๆ
้ ในท้ องตลาด รายละเอียดการประเมินมูลค่าสรุปได้ ดงั นี ้
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งที่ 2 และอาคารสํานักงาน ตังอยู
้ บ่ นทีด่ ินโฉนดเลขที่
252994 ที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา 189 หมูท่ ี่ 7 ถนนสายสุราษฎร์ ธานี-นครศรี ธรรมราช ตําบล
พลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยสรุปราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างได้ ดงั นี ้
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

1

อาคารโรงงานพร้ อมสํานักงานสูง 3 ชัน้
- พื ้นที่สว่ นอาคารโรงงานผลิต
- พื ้นที่สว่ นสํานักงาน
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม (Wet Scrubber)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

6,710
7,643
549

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
57.04
84.07
1.37

อายุ
อาคาร
(ปี )
6
6
6

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)
6%
6%
6%

53.61
79.03
1.29

หน้า 61/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
ลําดับ
ที่

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11
12

รายละเอียด

- พื ้นที่สว่ นห้ อง Chiller
- พื ้นที่สว่ นห้ อง Air Compressor
- พื ้นที่บอ่ Condensate ลึก 5 ม.
- พื ้นที่สว่ นอาคาร Finished Goods
- พื ้นที่สว่ นต่อเติมอาคาร Finished Goods
รวมอาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน
อาคารประชาสัมพันธ์
- พื ้นที่สว่ นสํานักงาน
- พื ้นที่สว่ นสํานักงานต่อเติม
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม / Ramp
รวมอาคารประชาสัมพันธ์
อาคารฝ่ ายวิศวกรรม
- พื ้นที่สว่ นสํานักงานวิศวกรรม
- พื ้นที่สว่ นโรงเก็บของ
- พื ้นที่สว่ นโล่งหนังคาคลุมต่อเติม
รวมอาคารฝ่ ายวิศวกรรม
อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หลังที่ 1
- พื ้นที่ห้องหม้ อแปลงไฟฟ้า
- พื ้นที่ห้อง MDB
- พื ้นที่ฐานรองรับหม้ อแปลงไฟฟ้า
รวมอาคารเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า หลังที่ 1
อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หลังที่ 2
- พื ้นที่ห้องหม้ อแปลงไฟฟ้า
- พื ้นที่ห้อง MDB
- พื ้นที่ฐานรองรับหม้ อแปลงไฟฟ้า
รวมอาคารเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า หลังที่ 1
อาคารห้ องพยาบาล
อาคารโรงอาหาร
- พื ้นที่ห้อง VIP
- พื ้นที่สว่ นห้ องครัว
- พื ้นที่สว่ นโรงอาหาร
- พื ้นที่สว่ นห้ องนํ ้า
รวมอาคารโรงอาหาร
อาคารบ้ านแถว จํานวน 9 ห้ อง
อาคารบ้ านพักอาศัย 2 ชัน้
อาคารโรงเก็บของ (Wood Chip)
อาคาร Boiler ขนาด 40 x 40 ม.
อาคารซ่อมบํารุง

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)
250
300
100
1,012
1,128.5
17,692.5

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
1.50
1.80
0.75
5.06
5.64
157.23

อายุ
อาคาร
(ปี )
6
6
6
6
2

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)
6%
1.41
6%
1.69
6%
0.71
6%
4.76
2%
5.53
148.02

90
49.5
660
799.5

0.81
0.45
4.95
6.21

6
1
6

6%
1%
6%

0.76
0.44
4.65
5.86

810
675
566.5
2,051.5

6.48
4.39
1.42
12.28

6
6
2

6%
6%
2%

6.09
4.12
1.39
11.60

72
81
41
194

0.40
0.44
0.04
0.88

6

6%

0.83

72
81
41
194
112

0.50
0.57
0.04
1.11
0.84

6
6

6%
6%

1.05
0.79

100
100
640
140
980
1,155
180
2,636
3,200
300

0.85
0.65
3.20
0.91
5.61
7.64
1.79
13.79
14.40
4.13

6
5
5
6
6
6

6%
5%
5%
6%
6%
6%

5.27
7.26
1.70
12.96
13.54
3.88
หน้า 62/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

13
14
15
16
17

อาคารถังเก็บนํ ้าสํารอง คสล. (Tower Tank)
อาคาร Filler Tank
อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 1
อาคารโรงจอดรถ และศาลาพักผ่อน
บ่อเก็บนํ ้า คสล. 1 (Water Plant 1)
- พื ้นที่สว่ นอาคารปั๊ มนํ ้า 3 หลัง
- พื ้นที่บอ่ เก็บนํ ้า 2 บ่อ ขนาด 8.3x12.7
ลึก 4 ม.
รวมอาคารบ่อเก็บนํ ้า คสล. 1
บ่อเก็บนํ ้า คสล. 2 (Water Plant 2)
- พื ้นที่สว่ นอาคารปั๊ มนํ ้า 3 หลัง
- พื ้นที่บอ่ เก็บนํ ้าลึก 1.8 ม.
รวมอาคารบ่อเก็บนํ ้า คสล. 1
อาคารบ้ านพักอาศัยคนงาน 24 ยูนิต
จํานวน 5 หลัง (อาคารเดิม)
อาคารบ้ านพักอาศัยคนงาน 24 ยูนิต
จํานวน 5 หลัง (เพิ่มเติม)
อาคารบ้ านพักอาศัยคนงาน 10 ยูนิต
จํานวน 4 หลัง
อาคาร Boiler ขนาด 20x40.82 ม.
อาคารโรงซ่อมบํารุงยานยนต์
อาคาร Mixing Tank
อาคารเก็บถังคลอรี น
ออฟฟิ ตส่วนงานเชื ้อเพลิง
ที่พกั พนักงานโยนไม้
อาคารห้ องนํ ้า
อาคาร BOD ONLINE
ศาลาพักลูกค้ า
อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 2
อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 3
สิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
- ถนนและลาน คสล. หนา 0.15-0.20 ม.
- รัว้ รอบอาคารก่ออิฐบล็อค ยาว 1,754
ม. สูง 1.50 ม.
- บ่อพัก คสล. 0.60 - 0.62 ม. (104 บ่อ)
- บ่อพัก คสล. 0.95 – 1.00 ม. (30 บ่อ)
- บ่อพัก คสล. 1.15 – 1.20 ม. (13 บ่อ)
- บ่อพัก คสล. 1.36 ม. (5 บ่อ)

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)
750
364
934.4
491

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
4.13
1.82
2.34
1.15

24
211

0.17
3.16

235

3.33

66
66
132
839 ม.
x 5 หลัง
839 ม.
x 5 หลัง
520 ม.
x 4 หลัง
1,632.8
450
738
62.66
27
30
9
18
15
240
100

0.23
0.30
0.53
19.21
(3.84 ต่อหลัง)
19.21
(3.84 ต่อหลัง)
12.56
(3.14 ต่อหลัง)
7.35
1.35
2.58
0.19
0.09
0.08
0.05
0.12
0.06
0.60
0.25

19,680
2,631
104
30
13
5

อายุ
อาคาร
(ปี )
6
6
6
6

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)
6%
3.88
6%
1.71
6%
2.20
6%
1.08

6

6%

3.13

6
5

6%
5%

0.50
18.25

5

5%

18.25

5

5%

11.93

2
1
2
2
1
0
6
6
1
6
6

2%
1%
2%
2%
1%
0%
6%
6%
1%
6%
6%

7.20
1.34
2.53
0.18
0.09
0.08
0.04
0.11
0.06
0.56
0.24

21.65
3.95

6
6

6%
6%

20.35
3.71

0.26
0.11
0.06
0.03

6
6
6
6

6%
6%
6%
6%

0.24
0.10
0.05
0.03
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ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
อายุ
ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
1/
ใหม่
อาคาร
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ปี )
(%)
- บ่อพัก คสล. 1.61 ม. (20 บ่อ)
20
0.15
6
6%
0.14
- ท่อคสล. 0.40 ม. (813 ม./ท่อ)
813
0.24
6
6%
0.23
- ท่อคสล. 0.60 ม. (302 ม./ท่อ)
302
0.15
6
6%
0.14
- ท่อคสล. 0.80 ม. (66 ม./ท่อ)
66
0.05
6
6%
0.04
- ท่อคสล. 1-1.2 ม. (160 ม./ท่อ)
160
0.19
6
6%
0.18
- รัว้ บ้ านพักผู้บริ หาร ยาว 47.945 ม. สูง 1.8 ม.
86.3
0.13
2
2%
0.13
6,750
5.40
2
2%
5.29
- รัว้ ลวดหนาม ยาว 450 ม. สูง 1.5 ม.
- สนามกีฬา (บ้ านพักพนักงาน)
1,334
1.33
2
2%
1.31
รวมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
33.69
31.95
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
336.60
318.07
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ ในการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อ้ างอิงราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสื่อมราคา
ตามมาตรฐานราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และฐานข้ อมูลภายใน
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างบางส่วนตังอยู
้ บ่ นที่ดินเช่าจากนายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล รวมพื ้นที่ 16-3-53 ไร่ และที่ดิน
เช่าจากนายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล รวมพื ้นที่ 17-3-62 ไร่ ระยะเวลาการเช่า 8 ปี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 – 12
พฤศจิกายน 2561 และตามสัญญาเช่า SSC มีสทิ ธิที่จะซื ้อที่ดินที่เช่าอยูในปัจจุบนั ได้ ด้วยราคา 1.18 ล้ านบาทจากนาย
ไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล และด้ วยราคา 1.25 ล้ านบาทจากนายกิติชยั สินเจริ ญกุล (ซึง่ จัดเป็ นราคาซื ้อที่ตํ่าเมื่อเทียบกับราคา
ตลาดของที่ดิน) ทังนี
้ ้ SSC มีเจตนาที่จะซื ้อทีด่ ินดังกล่าวแต่ยงั ไม่สามารถซื ้อที่ดินดังกล่าวได้ ณ ปัจจุบนั เนื่องจากที่ดินไม่
สามารถโอนได้ ภายใน 10 ปี ตังแต่
้ 12 พฤศจิกายน 2551 (ซึง่ โดยทัว่ ไปเรียกว่า “โฉนดหลังแดง”) (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.2) ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณามูลค่าอาคารที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินเช่าดังกล่าวด้ วย
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพ
การใช้ งานของทรัพย์สนิ
รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานราคาค่า
ก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย และฐานข้ อมูลภายในของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนัน้ ราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานเลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ
318.07 ล้ านบาท
รวมราคาประเมินที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง – โรงงานแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมิน
โดยวิธีต้นทุน เท่ากับ 367.20 ล้ านบาท
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1.2.1.3 ที่ดนิ อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง – บ้ านพักคนงาน
1.2.1.3.1 ที่ดนิ – บ้ านพักคนงาน
SSC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC ซึง่
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3296) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดิน ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดินสรุปได้ ดงั นี ้
ทรัพย์ สิน

รายละเอียด

ที่ดิน – บ้ านพัก โฉนดเลขที่
คนงาน
เลขที่ดิน
หน้ าสํารวจ
เนื ้อที่ประเมินมูลค่า
เนื ้อที่ตามเอกสารสิทธิ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ภาระจํานอง
วีธีการประเมินมูลค่า

119388 และ 119926
57 และ 56
5569 และ 5496
27-1-69 ไร่ (27.4225 ไร่)
27-1-69 ไร่ (27.4225 ไร่)
164/25 หมูท่ ี่ 8 ซอยเทศบาล 73 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท สยามเซมเพอร์ เมด จํากัด
ไม่มี
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด
13 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
38.39
(@ 1.40 ล้ านบาท/
ไร่)

วันที่สํารวจ
วันที่ประเมินและออก
รายงาน
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการ
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นาํ มาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่าจํานวน 4 รายการ ในซอยแยก
จากถนนกาญจนวนิช ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 0.80 - 2.00 ล้ านบาทต่อไร่ เพื่อนํามาวิเคราะห์มลู ค่า
ทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและรูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ
ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Quality Score:
WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยใช้ ข้อมูลตลาดของที่ดินที่นาํ มาเปรียบเทียบ และสรุปราคา
ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ โดยจากวิธีดงั กล่าวจะได้ ราคาประเมินที่ดิน
เท่ากับ 1.40 ล้ านบาทต่อไร่
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ราคาประเมินที่ดิน – บ้ านพักคนงาน โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ
เลขที่ FSC/59R-12-3296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด เท่ากับ 38.39 ล้ านบาท
1.2.1.3.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3296) เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เพียงวิธี
เดียว เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหาทรัพย์สนิ ที่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่วา่ ด้ านราคาซื ้อ
ขาย ขนาดที่เปรี ยบเทียบ หรื อประเภททรัพย์สนิ นันๆ
้ ในท้ องตลาด รายละเอียดการประเมินมูลค่าสรุปได้ ดงั นี ้
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ เป็ นบ้ านพักคนงาน ตังอยู
้ ่ 164/25 หมูท่ ี่ 8 ซอยเทศบาล 73 ถนนกาญจนวนิช ตําบล
พะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสรุปราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างได้ ดงั นี ้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายละเอียด

บ้ านพักคนงาน หลังที่ 1 – 10 (10 หลัง)
บ้ านพักคนงาน หลังที่ 11 – 12 (2 หลัง)
บ้ านพักคนงาน หลังที่ 13 – 16 (4 หลัง)
บ้ านพักคนงาน หลังที่ 17 (1 หลัง)
บ้ านพักคนงาน หลังที่ 18 (24 ห้ องพัก)
บ้ านพักพนักงาน (แบบรี สอร์ ท 10 หลัง)
ห้ องพัก 1 (1 หลัง)
ห้ องพัก 2 (1 หลัง)
ห้ องพัก 3 (1 หลัง)
ห้ องพัก 4 (1 หลัง)
ห้ องนํ ้ารวม (จํานวน 2 หลัง)
โรงอาหารและอเนกประสงค์
ร้ านสะดวกซื ้อ
สิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
- ห้ องนํ ้า – ส้ วม หลังที่ 1 – 4
- ห้ องนํ ้า – ส้ วม หลังที่ 5 – 7
- ห้ องนํ ้า – ส้ วม หลังที่ 8 – 9
- ห้ องนํ ้า – ส้ วม หลังที่ 10 – 11
- ห้ องนํ ้า – ส้ วม หลังที่ 12
- ป้อมยาม (ใหม่)
- ป้อมยาม (เก่า)
- ห้ องควบคุมระบบไฟฟ้า
- ร้ านค้ าย่อย จํานวน 4 หลัง
- แท๊ งค์เก็บนํ ้ารูปทรงแชมเปญ
- แท๊ งค์เก็บนํ ้า คสล.
- ถนน และลานคอนกรีต (เก่า)
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พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)
5,880
1,176
2,352
294
588
240
72
192
200
192
192
1,195
120

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
20.58
4.12
8.23
1.03
2.06
2.16
0.43
1.15
1.08
1.15
0.96
7.08
0.84

72
108
36
72
18
15
16
36
60
1 แท๊ งค์
12.5
1,500

0.22
0.32
0.11
0.22
0.05
0.12
0.13
0.11
0.42
0.65
0.20
2.25

อายุ
อาคาร
(ปี )
9
5
3
3
4
13
13
13
13
13
13
13
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)
9%
18.73
5%
3.91
3%
7.99
3%
1.00
4%
1.98
16%
1.81
16%
0.36
16%
0.97
16%
0.91
16%
0.97
16%
0.81
16%
5.94
1%
0.83
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

0.20
0.29
0.10
0.21
0.05
0.11
0.11
0.10
0.35
0.59
0.17
2.05
หน้า 66/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ
ลําดับ
ที่
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
อายุ
ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
1/
ใหม่
อาคาร
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ปี )
(%)
- ถนน และลานคอนกรีต (ใหม่)
2,556
3.83
9
9%
3.79
- รัว้ และประตูรัว้ ยาว 644 ม. สูง 2 ม.
1,288
1.55
9
9%
1.30
รวมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
5,790
10.17
9.42
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
61.04
55.62
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ ในการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อ้ างอิงราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสื่อมราคา
ตามมาตรฐานราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และฐานข้ อมูลภายใน
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพ
การใช้ งานของทรัพย์สนิ
รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานราคาค่า
ก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย และฐานข้ อมูลภายในของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนัน้ ราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SSC โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานเลขที่ FSC/59R-12-3296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 55.62
ล้ านบาท
1.2.1.4 เครื่องจักรและอุปกรณ์
SSC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานผลิตถุง
มือยางทางการแพทย์ ของ SSC ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 และวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC59M-12-197 และ FSC-59M-12-198) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการประเมินมูลค่าผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
เลือกใช้ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เป็ นแนวทางในการประเมินมูลค่า โดยจะพิจารณา
จากต้ นทุนปั จจุบนั ของเครื่ องจักรใหม่ที่มาทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) โดยมีความสามารถและ
อรรถประโยชน์เทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกับเครื่ องจักรเดิม หักค่าเสือ่ มทางกายภาพ ค่าเสือ่ มที่เกิดจากการใช้ งานที่ล้าสมัย
สภาพและประสิทธิภาพของเครื่ องจักร ตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยสรุปราคาประเมิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ SSC ได้ ดงั นี ้
1.2.1.4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ – โรงงานแห่ งที่ 1
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ SSC ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 110 หมูท่ ี่ 8 ถนนกาญจนวนิช (ก.ม. ที่ 1274)
ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสรุปราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ได้ ดงั นี ้
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด

จํานวน
(รายการ)
เครื่องผลิตถุงมือยาง – โรงงาน SSC 1
40
เครื่องผลิตถุงมือยาง – โรงงาน SSC 2
20
เครื่องผลิตถุงมือยาง – โรงงาน SSC 3
24
หม้ อไอนํ ้า (Steam & Wood Boiler)
26
Heat Recovery System
3
ถัง (Tank)
3
Powder Free
3
เครื่องฉีดพลาสติก
(Plastic
Injection
1
Moulding Machine)
เครื่องสับไม้ (Wood Chip Machine)
2
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator)
1
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (Electrical Distribution
5
System)
ระบบนํ ้าเย็น (Water Chiller System)
4

13
14

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
ต้ นทุนทดแทนใหม่ 5/
(ล้ านบาท)
680.28
689.74
1,060.24
455.41
111.12
189.84
561.58
7.97

อายุคงเหลือ
(ปี )
01/2/
01/2/
8 - 121/
02/ – 141/
01/2/
01/2/
01/2/
02/ – 121/

มูลค่ าตลาด
(ล้ านบาท)
198.51
279.39
470.69
218.68
37.65
62.54
120.66
4.78

30.15
26.00
148.95

12 – 141/
02/ – 51/
02/ – 183/

25.15
5.31
42.90

114.05

02/ – 51/
17 – 183/
02/3/
9 – 173/

48.12

ระบบปรับสภาพนํ ้า (Water Treatment System)
1
35.08
7.72
ระบบบําบัดนํ ้าเสีย (Waste Water Treatment
2
22.97
13.24
System)
15 เครื่องสูบนํ ้าบาดาล (Deepwell Pump)
2
19.67
02/ – 193/
9.36
3/
16 ระบบจ่ายลม (Air Supply System)
5
122.76
10 – 19
59.77
2/
4/
17 อุปกรณ์เครื่องมือทดสอบมาตรฐาน
2
4.04
0 - 9.09
2.05
(Calibration Equipment)
18 เครื่องยิงวันที่ (Inkjet Printer)
1
9.32
01/2/
1.58
1/2/
19 เครื่องซีลซอง (Multi Vac Machine)
1
9.60
0
0.67
2/
1/
20 อุปกรณ์ห้องทดลอง (Laboratory Equipment)
1
20.67
0 – 14.59
6.09
1/
21 Checker Power Department
3
8.85
2–5
1.37
22 เครื่องจักรอื่นๆ (Other Machinery)
1
34.10
n.a.
11.15
23 เครื่อง Premix (Premix Machine)
1
0.36
n.a.
0.18
3/
24 เครื่องกวนสารเคมี (Turbo Mill)
1
8.92
4 – 16
3.28
25 เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool & Equipment)
1
306.84
n.a.
61.37
26 เครื่องจักรระหว่างติดตังเพิ
้ ่มเติม
1
85.64
n.a.
85.64
รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์ – โรงงานแห่ งที่ 1
156
4,764.15
1,777.84
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-197 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ:
1/ อายุการใช้ งานของทรัพย์สินประมาณ 15 ปี
2/ เครื่องจักรมีการใช้ งานมาเกินกว่าอายุการใช้ งานทางกายภาพของเครื่ องจักร (Useful Life) ให้ ใช้ มลู ค่าตลาดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
ต้ นทุนทดแทนใหม่ ในกรณีที่เครื่ องจักรมีการบํารุงรักษาตามสภาพปกติ หรื อใช้ มลู ค่าตลาดตํา่ กว่าร้ อยละ 20 ของต้ นทุนทดแทนใหม่ได้ ใน
กรณีที่เครื่ องจักรไม่มีการบํารุงรักษาตามปกติ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพของเครื่ องจักรในขณะที่ทําการสํารวจ
3/ อายุการใช้ งานของทรัพย์สินประมาณ 20 ปี
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

4/ อายุการใช้ งานของทรัพย์สินประมาณ 10 ปี
5/ การคํานวณหาต้ นทุนทดแทนใหม่ มาจากแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทําการประเมินค่า เช่น สัญญาซื ้อ-ขาย
(Contract) ใบส่งของ (Invoice) ใบเสร็จรับเงินในการซื ้อ-ขาย ตัวแทนจําหน่ายเครื่ องจักร ระบบฐานข้ อมูล การซื ้อ-ขายเครื่ องจักรภายใน
บริษัท และข้ อมูลอื่นๆ สามารถหาได้ จากการสอบถามโดยตรงจากผู้แทนจําหน่ายในกรณีที่เครื่องจักรสามารถตรวจสอบราคาขาย
เครื่องจักรในปั จจุบนั ได้ และใช้ วิธีปรับดัชนีราคาของเครื่ องจักร (Machinery Price Index) ในกรณีที่เครื่ องจักรไม่สามารถตรวจสอบราคา
ขายในปั จจุบนั ได้

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) และสมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรที่พิจารณาราคาต้ นทุนทดแทนใหม่และการตัดค่าเสือ่ ม
ราคาตามอายุการใช้ งานของเครื่องจักร เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคา
ประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพการใช้ งานของทรัพย์สนิ ดังนัน้ ราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานเลขที่ FSC-59M-12-197 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 1,777.84 ล้ านบาท
1.2.1.4.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ – โรงงานแห่ งที่ 2
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ SSC ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 189 หมูท่ ี่ 7 ถนนสายสุราษฎร์ ธานีนครศรี ธรรมราช ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยสรุปราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ได้ ดงั นี ้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายละเอียด

จํานวน
(รายการ)
เครื่ องผลิตถุงมือยาง (Glove Making Machine)
14
หม้ อไอนํ ้า (Steam & Wood Boiler)
3
Heat Recovery System
1
เครื่องสับไม้ (Wood Chip Machine)
4
ถัง (Tank)
1
เครื่องล้ าง (Ultrasonic Cleaner)
1
ตู้อบ (Trumbling Dryer)
2
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator)
1
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (Electrical Distribution
1
System)
ระบบนํ ้าเย็น (Water Chiller System)
1
ระบบปรับสภาพนํ ้า (Water Treatment System)
1
เครื่องสูบนํ ้าบาดาล (Deepwell Pump)
1
ระบบจ่ายลม (Air Supply System)
1
เครื่องยิงวันที่ (Inkjet Printer)
1
อุปกรณ์ห้องทดลอง (Laboratory Equipment)
1
Checker Power Department
1
เครื่องจักรอื่นๆ (Other Machinery)
1

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

ต้ นทุนทดแทนใหม่ 3/
(ล้ านบาท)
795.49
189.45
56.99
6.76
62.57
1.85
0.94
2.74
69.69
58.08
24.87
12.20
32.47
5.15
9.93
5.43
5.17

อายุคงเหลือ
(ปี )
9 – 131/
9 – 131/
101/
5 – 91/
91/
11.51/
11 – 131/
81/
152/
131/
101/
182/
101/
101/
101/
8.91/
101/

มูลค่ าตลาด
(ล้ านบาท)
518.74
120.94
38.28
3.28
40.98
1.33
0.67
1.81
47.86
38.72
16.63
8.81
22.20
3.39
6.38
3.84
3.54
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ลําดับ
รายละเอียด
จํานวน
ต้ นทุนทดแทนใหม่ 3/
อายุคงเหลือ
มูลค่ าตลาด
ที่
(รายการ)
(ล้ านบาท)
(ปี )
(ล้ านบาท)
1/
18 เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool & Equipment)
1
58.82
10
40.49
1/
19 เครื่องจักรระหว่างติดตังเพิ
้ ่มเติม
1
7.67
15
7.67
รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์ – โรงงานแห่ งที่ 2
38
1,406.25
925.54
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-198 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ:
1/ อายุการใช้ งานของทรัพย์สินประมาณ 15 ปี
2/ อายุการใช้ งานของทรัพย์สินประมาณ 20 ปี
3/ การคํานวณหาต้ นทุนทดแทนใหม่ มาจากแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทําการประเมินค่า เช่น สัญญาซื ้อ-ขาย
(Contract) ใบส่งของ (Invoice) ใบเสร็จรับเงินในการซื ้อ-ขาย ตัวแทนจําหน่ายเครื่ องจักร ระบบฐานข้ อมูล การซื ้อ-ขายเครื่ องจักรภายใน
บริษัท และข้ อมูลอื่นๆ สามารถหาได้ จากการสอบถามโดยตรงจากผู้แทนจําหน่ายในกรณีทเี่ ครื่ องจักรสามารถตรวจสอบราคาขาย
เครื่องจักรในปั จจุบนั ได้ และใช้ วิธีปรับดัชนีราคาของเครื่ องจักร (Machinery Price Index) ในกรณีที่เครื่ องจักรไม่สามารถตรวจสอบราคา
ขายในปั จจุบนั ได้

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) และสมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรที่พิจารณาราคาต้ นทุนทดแทนใหม่และการตัดค่าเสือ่ ม
ราคาตามอายุการใช้ งานของเครื่องจักร เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคา
ประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพการใช้ งานของทรัพย์สนิ ดังนัน้ ราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ SSC โดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานเลขที่ FSC-59M-12-198 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 925.54 ล้ านบาท
สามารถสรุปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สนิ ถาวรของ SSC ได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์ ถาวร SSC

มูลค่าตามบัญชี
30 พฤศจิกายน25596/
(1)

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน
(2)

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี
(2) - (1)

สินทรัพย์ ถาวรที่ประเมินมูลค่ า
1 ที่ดิน – หาดใหญ่
107.48
193.311/2/
85.82
1/2/
2 อาคาร สิ่งปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงที่ดิน - หาดใหญ่
473.65
596.97
123.32
3/
3 ที่ดิน – สุราษฎร์ ธานี
43.77
58.13
14.36
3/
4 อาคาร สิ่งปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงที่ดิน – สุราษฎร์ ธานี
316.46
318.07
1.61
4/
5 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - หาดใหญ่ สงขลา
915.61
1,777.84
862.23
5/
6 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - สุราษฎร์ ธานี
621.45
925.54
304.09
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – ที่ประเมินมูลค่ า
2,478.43
3,869.86
1,391.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ที่ไม่ได้ รับการประเมิน
110.33
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,588.76
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
(278.29)7/
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,113.14
หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3295 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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2/
3/
4/
5/
6/

รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3296 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-197 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-198 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เปรียบเทียบราคาประเมินทรัพย์สินกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
ทรัพย์สินซึง่ ใกล้ เคียงกับวันทีป่ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สดุ
7/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ SSC เพิ่ มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน – สุทธิ จํ านวน 1,113.14 ล้านบาท
1.2.2

สิทธิท่ จี ะซือ้ ที่ดนิ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีด่ ิน 2 ฉบับ ระหว่าง SSC กับ (1) นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล โดยรวมพื ้นที่ 16-3-53 ไร่ และ
(2) นายกิตชิ ยั สินเจริ ญกุล รวมพื ้นที่ 17-3-62 ไร่ โดยสัญญาทัง้ 2 ฉบับมีระยะเวลาการเช่า 8 ปี ระหว่างวันที่ 13
พฤศจิกายน 2553 – 12 พฤศจิกายน 2561 และภายหลังสิ ้นสุดสัญญาเช่า SSC มีสทิ ธิที่จะซื ้อที่ดินที่เช่าอยูป่ ั จจุบนั ได้
ด้ วยราคา 1.18 ล้ านบาทจากนายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล และด้ วยราคา 1.25 ล้ านบาทจากนายกิติชยั สินเจริ ญกุล ทังนี
้ ้
SSC มีเจตนาทีจ่ ะซื ้อที่ดินดังกล่าวภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ทีป่ รึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2559 ราคาประเมินที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของนายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล รวมพื ้นที่ 16-3-53 ไร่ (16.8825 ไร่) มี
มูลค่าเท่ากับ 6.75 ล้ านบาท และที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของนายกิติชยั สินเจริ ญกุล รวมพื ้นทีเ่ ช่า 17-3-62 ไร่ (17.9050 ไร่)
มีมลู ค่าเท่ากับ 6.45 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาซื ้อที่ดินในอนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า SSC จะมีกําไรที่
ยังไม่รับรู้จากการซื ้อที่ดินดังกล่าวภายหลังสิ ้นสุดสัญญาเช่า
ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน

ราคาซื ้อที่ดินตาม
สัญญาเช่า

(1)

(2)
1/

(หน่วย: ล้ านบาท)
ค่าเช่าที่ดิน
ราคาประเมินสูงกว่า
ระหว่าง 1/1/60 – ราคาซื ้อที่ดินเมื่อสิ ้นสุด
12/11/61
สัญญาเช่า
(3)
(1)- (2) - (3)
2/
0.31
5.26
3/
0.33
4.88
0.64
10.15
(2.03)4/

ที่ดิน - นายไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล (16-3-53 ไร่)
6.75
1.182/
ที่ดิน - นายกิติชยั สินเจริ ญกุล (17-3-62 ไร่)
6.462/
1.253/
รวมที่ดินเช่า
13.22
2.43
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
(Deferred Tax Liabilities)
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น
8.12
หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3297 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
2/ สัญญาเช่าทีด่ ินระหว่าง SSC กับนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
3/ สัญญาเช่าทีด่ ินระหว่าง SSC กับนายกิติชยั สินเจริญกุล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
4/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
ประมาณการต้ นทุนซื ้อที่ดิน
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ SSC เพิ่ มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและ
ราคาใช้สิทธิ ซื้อทีด่ ิ นในอนาคต – สุทธิ จํ านวน 8.12 ล้านบาท
1.2.3

ค่ าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากคดีฟ้องร้ อง
ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ SSC
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 บริ ษัท เซมเพอร์ ริท เทคนิค โปรดักส์ กีเซลสชาฟ เอ็ม.บี.เอช. (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ
“Semperit”) ได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของ International Chamber of Commerce (ICC) ในประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เพื่อขอดําเนินคดีทางอนุญาโตตุลาการ โดยอ้ างว่า SSC ทําผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่วมค้ า (ซึง่ SSC
ไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญา) และสัญญาทางการค้ าต่างๆ ระหว่าง SSC และเซมเพอร์ ริท โดยเซมเพอร์ ริทเรี ยกร้ องให้ SSC ชดใช้ คา่ เสียหาย
เบื ้องต้ นเป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 119 ล้ านบาท) เซมเพอร์ ริทได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทเต็มรูปแบบใน
วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
ข้ อพิพาทนี ้เกิดขึ ้นสืบเนื่องมาจากคูส่ ญ
ั ญาในสัญญากิจการร่วมค้ าซึง่ เป็ นสัญญาก่อตังบริ
้ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ศรี ตรัง
แอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด และผู้ถือหุ้นคนไทยรายอื่นๆ ฝ่ ายหนึง่ และเซมเพอร์ ริท
อีกฝ่ ายหนึง่ มีความเห็นไม่สอดคล้ องกันในเรื่ องแผนการดําเนินธุรกิจเพื่อรักษาและเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของ SSC
จากการตรวจสอบคําเสนอข้ อพิพาท ผู้บริ หารของ SSC เชื่อว่าบริ ษัทมีข้อโต้ แย้ งที่สมเหตุสมผลที่จะใช้ อ้างได้ วา่
SSC ไม่มีภาระที่จะต้ องชําระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ ในคําเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของเซมเพอร์ ริท ดังนัน้
ผู้บริ หารของ SSC เชื่อว่าผลสรุ ปของข้ อพิพาทไม่นา่ จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของ SSC
SSC ได้ ยื่นคําคัดค้ านคําเสนอข้ อพิพาทแล้ ว ขณะนี ้ข้ อพิพาทอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และ 2559 มีคา่ ใช้ จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทดังกล่าวจํานวน 54.80 ล้ านบาท และ
59.62 ล้ านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม คู่กรณีทงั้ 2 ฝ่ ายตกลงยุติข้อขัดแย้งทางกฎหมายเมื ่อการทํารายการในครัง้ นีไ้ ด้รบั อนุมตั ิ จากที ่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ และเป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื ้อหุน้ (Share Purchase Agreement) ในครัง้ นี ้
ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งไม่ได้ตงั้ สํารองสําหรับค่าเสียหายทีจ่ ะเกิ ดขึ้นตามคําฟ้องของเซมเพอร์ ริท แต่ SSC จะ
มี ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอย่างต่อเนือ่ งขณะทีค่ ดียงั ไม่สิ้นสุด ทัง้ นี ้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระได้ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของ SSC ลดลงจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีเ่ กิ ดขึ้นในช่วงปี 2559 จํ านวน 59.62 ล้านบาท
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีฟอ้ งร้ องในข้ อ 7 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2))
การขายหุ้นสามัญ SSF และ SUSA ให้ แก่ Semperit
ในการทํารายการในครัง้ นี ้ SSC จะจําหน่ายหุ้นสามัญของ Sempermed USA, Inc. (“SUSA”) จํานวน 2,000
หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ให้ แก่ Semperit ในราคา 13.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และ SSC ตกลงจําหน่ายหุ้นของ Shanghai Sempermed Gloved Sales Co., Ltd. (“SSF”) ทังหมดให้
้
แก่ Semperit
(หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) ในราคา 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดย SSC จะมีกําไรจากการขายหุ้น SSF และ SUSA ดังนี ้
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มูลค่ าตามบัญชี
ราคาขายหุ้นให้ กับ
ราคาขายหุ้นให้ กับ
กําไร (ขาดทุน) จาก
ของเงินลงทุน
Semperit
Semperit
การขายหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1/
(1)
(2)
(3) = (2) * FX
(3) – (1)
2/
1/
SUSA
86.32
13.00
462.39
376.07
1/
SSF
45.24
3.20
113.82
68.58
รวม
131.56
16.20
576.21
444.65
(88.93)
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น
355.72
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ 35.5685
บาท/เหรียญสหรัฐ (ที่มา: www.bot.or.th)
2/ สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ของ SUSA ได้ แก่ อาคาร, อุปกรณ์, เครื่ องตกแต่งและติดตัง้ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เพียงร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม จึงไม่มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวรโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ทําการปรับปรุงกํ าไรจากการขายหุน้ SSF และ SUSA ให้กบั Semperit –
สุทธิ จํ านวน 355.72 ล้านบาท
1.2.5

การจ่ ายเงินปั นผล
ภายใต้ สญ
ั ญาสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง Semperit
และ STA ตกลงกันให้ SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC เป็ นเงิน 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 4,204.20 ล้ านบาท) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและ
การจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี 2) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2))
ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ทําการปรับปรุงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจากการจ่ายเงิ นปันผล จํ านวน
4,204.20 ล้านบาท
สรุ ปการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของ SSC
จากการพิจารณารายการที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการประเมินมูลค่า SSC จากวิธีมลู ค่า
ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการปรับปรุง
รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายการส่วนเพิ่มจากราคาประเมินที่ดนิ สูงกว่าราคาใช้ สิทธิซื ้อที่ดิน
ค่าใช้ จา่ ยทางกฎหมายที่เพิ่มขึ ้นจากคดีฟอ้ งร้ อง
กําไรจากการขายหุ้น SSF และ SUSA ให้ กบั Semperit
การจ่ายเงินปั นผล
ส่ วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุ ง
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(หุ้น) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าตามบัญชีหลังปรั บปรุ งต่ อหุ้น (บาท)
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(หน่วย: ล้ านบาท)
7,734.83
1,113.141/
8.122/
(59.62)3/
355.724/
(4,204.20)5/
4,947.99
20,0006/
247,399.25
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หมายเหตุ:
1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ1. 2.1 ของรายงานฉบับนี ้
2/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี ้
3/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้
4/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.4 ของรายงานฉบับนี ้
5/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.5 ของรายงานฉบับนี ้
6/ มูลค่าที่ตราไว้ 10,000.00 บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SSC – หลังจ่ายเงินปั นผล เท่ากับ 247,399.25 บาทต่อ
หุ้น หรื อมูลค่ากิจการเท่ากับ 4,947.99 ล้ านบาท
1.3

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SSC โดยการนํามูลค่าทางบัญชี (Book Value per Share) ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีไ่ ม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชี
ทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 386,741.30 บาทต่อหุ้น คูณด้ วย
ค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa
Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง เช่นเดียวกันกับ SSC โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่
13 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SSC
7 วัน
15 วัน
0.96
0.96
1.62
1.62
1.52
1.52
1.54
1.54
1.53
1.53
0.59
0.59
11,819.20 11,819.20

ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน 180 วัน 360 วัน
0.96
0.96
0.95
0.95
0.94
1.01
1.62
1.62
1.61
1.60
1.59
1.53
1.52
1.48
1.47
1.46
1.44
1.91
1.54
1.54
1.54
1.53
1.54
1.54
1.53
1.51
1.50
1.49
1.49
1.53
0.59
0.58
0.58
0.58
0.58
0.59
11,819.20 11,695.06 11,635.73 11,552.25 11,526.45 11,845.29

Hartalega Holdings Bhd.
Kossan Rubber Industries Bhd.
Top Glove Corporation Bhd.
Supermax Corp. Bhd.
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ าหุ้นของ SSC (ล้ านบาท/หุ้น)
มูลค่ ากิจการ SSC (ล้ านบาท)
ที่มา: Bloomberg
หมายเหตุ: 4 บริษัทดังกล่าวเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง 5 อันดับแรกของโลก โดย Top Glove มีกําลังการผลิต 46.7 พันล้ านชิ ้นต่อปี ,
Kossan มีกําลังการผลิต 22 พันล้ านชิ ้นต่อปี , Supermax มีกําลังการผลิต 23.1 พันล้ านชิ ้นต่อปี และ Hartalega มีกําลังการผลิต
20 พันล้ านชิ ้นต่อปี นอกจากนี ้ ไม่มีบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทําธุรกิจใกล้ เคียงและมีขนาดใกล้ เคียงกับ SSC

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SSC เท่ากับ 576,322.64 – 592,264.33 บาทต่อหุ้น หรื อ
มูลค่ากิจการ เท่ากับ 11,526.45 – 11,845.29 ล้ านบาท
1.4

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SSC โดยการนําผลรวมของกําไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ (Earnings per
Share) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนย้ อนหลัง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ที่ไม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด คูณ
ด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa
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Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง เช่นเดียวกันกับ SSC โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่
13 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SSC
Hartalega Holdings Bhd.
Kossan Rubber Industries Bhd.
Top Glove Corporation Bhd.
Supermax Corp. Bhd.
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ าหุ้นของ SSC (ล้ านบาท/หุ้น)
มูลค่ ากิจการ SSC (ล้ านบาท)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
15 วัน
30.00
29.84
23.03
22.95
21.71
21.64
17.13
17.04
22.37
22.29
1.39
1.38
27,707.86 27,612.92

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน 180 วัน 360 วัน
29.84
30.08
30.00
29.54
28.67
30.95
22.89
23.45
23.05
22.49
21.70
23.75
21.19
19.27
18.45
17.28
16.78
18.66
17.04
17.42
16.82
16.14
15.36
14.90
22.04
21.36
20.75
19.89
19.24
21.20
1.37
1.32
1.29
1.23
1.19
1.31
27,300.48 26,455.16 25,704.35 24,633.20 23,833.43 26,263.82

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SSC เท่ากับ 1,191,671.36 – 1,385,393.22 บาทต่อหุ้น
หรื อมูลค่ากิจการ เท่ากับ 23,833.43 – 27,707.86 ล้ านบาท
วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ SSC ในอนาคต โดยการคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหาอัตรา
ต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SSC ในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 2568) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SSC จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ นาํ ผลกระทบจากการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ และการยกเลิกสัญญาร่วมทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้ องระหว่าง
บริ ษัทฯ และ Semperit มาพิจารณาด้ วย เช่น สัญญา Distribution (Distribution Agreement) สัญญาซื ้อขายนํ ้ายาง
(Latex Purchase Agreement) และสัญญาสนับสนุนทางด้ านเทคนิค (Technical Assistance Agreement) เป็ นต้ น
CapAd ได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินของ SSC โดยอ้ างอิงข้ อมูล และสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และ SSC จาก
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้น SSC ในครัง้ นี ้
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ SSC รวมทังสถานการณ์
้
ภายในของ SSC มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานที่กําหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะ
เปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
เนื่องจาก SSC ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน SUSA และถือหุ้นทังหมดร้
้
อยละ 100 ใน SSF ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
จะทําการประเมินมูลค่าหุ้น SSC โดยใช้ วิธี Sum-of-the-part

1.5
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1.5.1

กระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการของ SSC เท่ านัน้
สมมติฐานที่สาํ คัญในการจัดทําประมาณการทางการเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขาย
SSC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ มีกําลังการผลิตเป็ นอันดับ 5 ของโลก ยอดขายส่วน
ใหญ่ของ SSC มาจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ประมาณร้ อยละ 60 ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ประมาณ
ร้ อยละ 30 และการขายภายในประเทศประมาณร้ อยละ 10
ในปั จจุบนั SSC ขายผ่านตัวแทน 3 กลุม่ หลัก ได้ แก่ (1) บริ ษัท เซมเพอร์ ริท เทคนิค โปรดักส์ กีเซลสชาฟ เอ็ม.บี.
เอช (“เซมเพอร์ ริท” หรื อ “Semperit”) (2) Sempermed USA, Inc. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ SSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50
และ (3) บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“STA” หรื อ “บริ ษัทฯ”)
จากข้ อมูลของ The Malaysian Rubber Gloves Manufactureres Association (MARGMA) ปริ มาณความ
ต้ องการใช้ ถงุ มือยางตังแต่
้ ปี 2548 เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 5.74 ต่อปี และคาดว่าจะเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ทาํ ให้
ปริ มาณการใช้ ถงุ มือยางเพิม่ ขึ ้น เช่น จํานวนประชากรสูงวัยที่เพิม่ ขึ ้น มาตรฐานความปลอดภัยด้ านสุขภาพที่ยกระดับขึ ้น
ในหลายๆ ประเทศ
ปริ มาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางทัว่ โลกคาดว่าประมาณ 190 พันล้ านชิ ้น ในปี 2559 โดย The Malaysian
Rubber Gloves Manufactureres Association (MARGMA) ได้ ประมาณความต้ องการถุงมือยางเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 6 – 8
ต่อปี

ประเทศที่นําเข้ าถุงมือยางหลัก ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา (ประมาณร้ อยละ 33) ยุโรป (ร้ อยละ 32) ญี่ปนุ่ (ร้ อยละ 6)
และลาตินอเมริกา (ร้ อยละ 7) จะเห็นได้ วา่ ปั จจุบนั ปริ มาณการใช้ ถงุ มือยางส่วนใหญ่ในประเทศพัฒนาแล้ ว ขณะทีก่ ารใช้
ถุงมือยางในประเทศกําลังพัฒนายังมีการใช้ ไม่มากนัก
ซึง่ น่าจะเป็ นโอกาสในการขยายตลาดถุงมือยางได้ อกี มากใน
อนาคต

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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สําหรับด้ านการผลิต ประเทศมาเลเซียมีการผลิตถุงมือยางมากที่สดุ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 63 ของปริ มาณการ
ผลิตถุงมือยางในปี 2556, รองลงมาได้ แก่ ประเทศไทย มีการผลิตคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 19 ของปริ มาณการผลิตถุงมือ
ยางในปี 2556 และประเทศอินโดนีเซีย มีการผลิตประมาณร้ อยละ 12 ของปริ มาณการผลิตถุงมือยางในปี 2556 โดย
ผู้ผลิตถุงมือยาง 4 อันดับแรก เป็ นบริ ษัทในประเทศมาเลเซีย ได้ แก่ Top Glove (กําลังการผลิต 46.7 พันล้ านชิ ้นต่อปี ),
Kossan (กําลังการผลิต 22 พันล้ านชิ ้นต่อปี ), Supermax (กําลังการผลิต 23.1 พันล้ านชิ ้นต่อปี ) และ Hartalega (กําลัง
การผลิต 20 พันล้ านชิ ้นต่อปี ) มีกําลังการผลิตรวม เท่ากับ 111.70 พันล้ านชิ ้นต่อปี (ทีม่ า: International Rubber Glove
Conference & Exhibitition, The State of Glove Affair by Mr.Lim Kwee Shyan, MARGMA President, วันที ่ 3
พฤศจิ กายน 2557 และทีมการตลาดถุงมื อยางของ STA)
ประมาณการรายได้ จากการขายถุงมือยาง สรุปได้ ดงั นี ้
SSC
กําลังการผลิตติดตัง้
การใช้ กําลังการผลิต
ปริมาณการขาย
- ยุโรป1/
- สหรัฐอเมริกา1/
- ประเทศอื่นๆ2/4/
- ในประเทศ2/
รวมปริมาณการขาย
% เพิ่มขึ ้นของปริมาณขาย
ราคาขายเฉลี่ย
% เพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย
รายได้ จากการขาย
SSC
กําลังการผลิตติดตัง้
การใช้ กําลังการผลิต

หน่ วย
ล้ านชิ ้น
ร้ อยละ
ล้ านชิ ้น
ล้ านชิ ้น
ล้ านชิ ้น
ล้ านชิ ้น
ล้ านชิ ้น
ร้ อยละ
บาทต่อชิ ้น
ร้ อยละ
ล้ านบาท
หน่ วย
ล้ านชิ ้น
ร้ อยละ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2556A
14,567
77.84%

2557A
15,137
88.85%

2558A
15,137
86.57%

9M2559F
11,353
87.69%

2559F
15,137
87.69%

2560F
15,137
85.81%

2561F
15,137
74.97%

5,031
5,196
4,548
3,162
2,607
2,371
2,245
4,557
4,676
901
1,088
1,510
11,339
13,449
13,104
n.a.
18.60%
(2.56)5
0.83
0.79
0.78
n.a.
(4.91)%
(2.91)%
9,449.33 10,656.29 10,156.19

3,279
1,619
3,753
1,304
9,955
1.30%3/
0.68
(12.21)% 1/
6,774.05

4,372
3,279
2,159
1,619
5,004
6,005
1,739
2,086
13,274
12,990
1.30%
-2.14%
0.69
0.78
-10.45%
11.97%
9,212.34 10,094.08

1,530
756
6,726
2,337
11,348
-12.64%
0.78
1.00%
8,906.78

2562F
15,137
74.49%

2565F
15,137
81.40%

2566F
15,137
83.84%

2568F
15,137
88.94%

2563F
15,137
72.44%

2564F
15,137
76.79%

2567F
15,137
86.35%
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SSC
หน่ วย
2562F
2563F
2564F
2565F
2566F
2567F
2568F
ปริมาณการขาย
- ยุโรป1/
ล้ านชิ ้น
656
0
0
0
0
0
0
1/
- สหรัฐอเมริกา
ล้ านชิ ้น
324
0
0
0
0
0
0
2/4/
- ประเทศอื่นๆ
ล้ านชิ ้น
7,398
8,138
8,626
9,144
9,418
9,701
9,992
2/
- ในประเทศ
ล้ านชิ ้น
2,571
2,828
2,997
3,177
3,272
3,371
3,472
รวมปริมาณการขาย
ล้ านชิ ้น
10,948
10,966
11,624
12,321
12,691
13,071
13,463
% เพิ่มขึ ้นของปริมาณขาย
ร้ อยละ
-3.52%
0.16%
6.00%
6.00%
3.00%
3.00%
3.00%
ราคาขายเฉลี่ย
บาทต่อชิ ้น
0.79
0.80
0.81
0.82
0.82
0.83
0.84
% เพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย
ร้ อยละ
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
รายได้ จากการขาย
ล้ านบาท
8,678.83 8,779.42 9,399.25 10,062.84 10,468.37 10,890.24 11,329.12
หมายเหตุ: 1/ ขายผ่านเซมเพอร์ ริทและ SUSA
2/ ขายผ่านบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (โปรดดูหมายเหตุที่ 4/ ประกอบ)
3/ Annualized
4/ ตังแต่
้ ปี 2560 รวมปริ มาณการขายไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริ กาภายหลังจากยกเลิกสัญญาร่วมทุน และสัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

ในปี 2556 – 2558 SSC มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 9,449.33 ล้ านบาท 10,656.29 ล้ านบาท และ 10,156.19
ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.77 ในปี 2557 และลดลงร้ อยละ 4.69 ในปี 2558 โดยยอดขายที่ลดลงในปี 2558
เนื่องจากความขัดแย้ งระหว่างเซมเพอร์ ริทและ STA ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SSC โดยเซมเพอร์ ริทได้ ฟอ้ งร้ องให้ SSC
ชดใช้ คา่ เสียหาย โดยอ้ างว่า SSC ทําผิดข้ อตกลงของสัญญากิจการร่วมค้ า ทําให้ ปริ มาณการขายไปยังยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กาลดลง
ในช่วง 9 เดือนปี 2559 SSC มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 6,774.05 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13.92 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงจากปริ มาณขายที่ลดลงและราคาขายที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ปริ มาณขายถุงมือยาง
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ปริ มาณการขายในปี 2559
เท่ากับ 13,274 ล้ านชิ ้น ซึง่ ประมาณการจากปริ มาณการขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และคิดเป็ นรายปี
(Annualized) และปริ มาณการขายในปี 2560 – 2563 เท่ากับ 12,999 ล้ านชิ ้น 11,348 ล้ านชิ ้น 10,948 ล้ านชิ ้น และ
10,966 ล้ านชิ ้น ตามลําดับ หรือลดลงร้ อยละ 2.14 จากปี 2559, ลดลงร้ อยละ 12.64 จากปี 2560, ลดลงร้ อยละ 3.52
จากปี 2561 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.16 จากปี 2562 โดยยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายผ่านเซมพอร์ ริทและ
SUSA จะทยอยลดลง ขณะที่ บริ ษัทฯ ก็ต้องหาช่องทางขายอื่นมาทดแทน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ภายหลังจากการทํารายการในครัง้ นี ้ เซมเพอร์ ริทและ SUSA จะสัง่ ซื ้อถุงมือ
ยางจาก SSC ลดลง โดยในช่วง 2560 จะลดลงร้ อยละ 25 จากปริมาณการขายปี 2559 และในปี 2561 จะลงลงร้ อยละ 40
จากปริ มาณการขายปี 2559 และในปี 2562 – 2563 จะลดลงร้ อยละ 15 - 20 ต่อปี จากปริมาณการขายปี 2559 และจะ
ไม่มียอดขายผ่านเซมเพอร์ ริทและ SUSA ในปี 2564 เป็ นต้ นไป ตามสมมติฐานของบริ ษัทฯ และปรับปรุงโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ
ภายหลังจากการทํารายการในครัง้ นี ้ และการยกเลิกสัญญาร่วมทุน (JV Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ทําให้ STA จะสามารถขายถุงมือยางไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั STA ได้ มีการจัดเตรี ยมแผนการ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ตลาดถุงมือยาง เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจถุงมือยาง รวมถึงมีแผนกลยุทธ์ทจี่ ะ
รับมือกับปริ มาณการขายที่ลดลงในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริ กาจากการยกเลิกสัญญา JV Agreemen ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
เริ่ มศึกษาและทําการตลาดในตลาดต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ซึง่ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะ
สามารถทําการตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตามที่ตรงความต้ องการ โดยใช้ กลยุทธ์
ราคาที่แข่งขันได้ หาช่องทางจําหน่ายในตลาดใหม่ที่มีโอกาส จัดเตรี ยมและสร้ างทีมงานด้ านการตลาดรองรับการธุรกิจถุง
มือยาง เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าและรักษาไว้ ซงึ่ ยอดขาย
ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปริ มาณการขายถุงมือยางโดย STA เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.72
ร้ อยละ 79.41 และร้ อยละ 9.57 ในช่วงปี 2556 – 2558 และประมาณร้ อยละ 9.00 ในปี 2559 (Annualized) ดังนัน้ ใน
การจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ปริมาณการขายผ่าน STA เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
20 ต่อปี ในปี 2560, เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 - 12 ต่อปี ในปี 2561– 2563 (โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ปรับปรุงจากแผนการ
ตลาดของบริ ษัทฯ)
นอกจากนี ้ ในปี 2564 – 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ปริ มาณการขายรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ต่อปี
ตามค่าเฉลีย่ ปริ มาณความต้ องการใช้ ถงุ มือยางในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา, และปริ มาณการขายรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี ในปี
2566 เป็ นต้ นไป
ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลีย่ ต่อชิ ้นในปี 2556 – 2558 เท่ากับ 0.83 บาท 0.79 บาท และ 0.78 บาท ตามลําดับ โดยลดลงร้ อย
ละ 4.91 ร้ อยละ 2.19 ต่อปี ตามลําดับ และในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 ราคาขายเฉลีย่ เท่ากับ 0.68 บาท หรื อลดลงร้ อยละ
12.21 จากปี 2558 โดยราคาขายเฉลีย่ ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และ Product Mix ที่ตา่ งกันในแต่ละปี

ที่มา: http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/products/derivatives/commodities/rubber/sicom-rubber/data_statistics#daily
_settlement_price

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ ในช่วงไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 เท่ากับ 0.73 บาทต่อชิ ้น ซึง่ เท่ากับราคาขายเฉลีย่ ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากราคา
วัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ชว่ งกันยายน 2559 จนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคายางซึง่ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตมีการผันผวนค่อนข้ างมากในช่วงที่ผา่ นมา ดังนัน้ จึงใช้ ราคาขายเฉลีย่ ในช่วงปี 2556 – 2559 มาเป็ น
ราคาอ้ างอิงในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ โดยใน 2560 กําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ เท่ากับ 0.78 บาทต่อชิ ้น
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ซึง่ เท่ากับราคาขายเฉลีย่ ที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 2556 – 2559 และ ตังแต่
้ ปี 2561 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้
ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง ประกอบกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เชื่อว่าราคายางในช่วง
ปลายปี 2558 ถึงช่วงต้ นปี 2559 เป็ นช่วงที่ราคายางตํา่ ที่สดุ แล้ ว (โปรดดูแนวโน้ มราคายาง ตามตารางราคายางในหน้ า
ก่อน)
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองในการผลิต ค่าแม่พิมพ์ ค่า
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา ค่าแรงงานทางอ้ อม ค่าเสือ่ มราคา สํารองสินค้ าล้ าสมัย/เสียหาย และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ในปี 2556 - 2558 SSC มีต้นทุนขายจํานวน 8,227.09 ล้ านบาท 9.162.68 ล้ านบาท และ 8,591.74 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ ร้ อยละ 12.93 ร้ อยละ 14.02 และร้ อยละ 15.40 ของรายได้ จากการขาย
ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ต้ นทุนขายเท่ากับ 6,125.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ ร้ อยละ
9.58 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ ตํ่ากว่าอัตรากําไรขันต้
้ นในปี 2558 เนื่องจากราคาขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้ นทุน
วัตถุดิบที่ลดลง และค่าใช้ จ่ายในการผลิตคงทีเ่ พิ่มขึ ้น รวมถึงการตังสํ
้ ารองสินค้ าล้ าสมัยเพิม่ ขึ ้น
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ต้ นทุนขายส่วนที่ผนั แปรไป
กับยอดขาย เช่น ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิตผันแปร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ จะคิดจากค่าเฉลีย่ ของต้ นทุนดังกล่าวต่อรายได้
จากการขายในอดีต
และพิจารณาแนวโน้ มของต้ นทุนดังกล่าวเพือ่ หาสัดส่วนอ้ างอิงที่เหมาะสมและสะท้ อนโครงสร้ าง
ต้ นทุน ณ ปั จจุบนั ส่วนต้ นทุนขายที่ไม่ได้ ผนั แปรไปกับยอดขาย เช่น ต้ นทุนผลิตคงที่ จะพิจารณาอัตราการเติบโตของ
ต้ นทุนคงที่ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ หรื ออัตราการขึ ้นเงินเดือนในอดีต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ต้ นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 - 2568 เท่ากับร้ อยละ 63.40 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนต้ นทุนวัตถุดิบต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
- ต้ นทุนการผลิตผันแปร เช่น ค่าแรงงานทางตรง ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองในการผลิต ค่าแม่พิมพ์ และค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 - 2568 เท่ากับร้ อยละ 10.30 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนต้ นทุนการผลิตผันแปร ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนแรกของปี
2559
- ต้ นทุนผลิตคงที่ เช่น ค่าแรงงานทางอ้ อม และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ กําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.00
ต่อปี และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
- ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เช่น สํารองค่าสินค้ าล้ าสมัย ค่าใช้ จา่ ยลงทุนซ่อมแซม และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นต้ น ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี
2559 และช่วงปี 2560 - 2568 เท่ากับร้ อยละ 1.43 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
ประมาณการต้ นทุนขาย สรุปได้ ดงั นี ้
SSC
ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนผลิตผันแปร
ต้ นทุนผลิตคงที่

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2556A
6,243.42
857.32
992.76

2557A
6,764.78
1,053.99
1,213.23

2558A
9M2559F
6,157.58 4,287.81
1,070.99
781.29
1,217.01
945.52

2559F
5,833.55
1,034.10
1,253.05

(หน่วย: ล้ านบาท)
2560F
2561F
6,399.65 5,646.90
1,039.69
917.40
1,320.41 1,360.78
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SSC
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมต้ นทุนขาย
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการ
ขาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาต่อรายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)
SSC
ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนผลิตผันแปร
ต้ นทุนผลิตคงที่
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
รวมต้ นทุนขาย
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการ
ขาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาต่อรายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
2556A
133.59
8,227.09
87.07%

2557A
130.67
9,162.68
85.98%

82.32%

81.15%

2558A
9M2559F
146.16
110.68
8,591.74 6,125.30
84.60%
90.42%
79.13%

84.09%

2559F
145.78
8,266.48
89.73%

2560F
144.17
8,903.91
88.21%

2561F
127.21
8,052.29
90.41%

83.52%

82.16%

83.42%

2562F
5,502.38
893.92
1,310.59
123.95
7,830.84
90.23%

2563F
5,566.15
904.28
1,222.67
125.39
7,818.49
89.05%

2564F
5,959.12
968.12
1,111.36
134.24
8,172.85
86.95%

2565F
6,379.84
1,036.47
1,159.20
143.72
8,719.23
86.65%

2566F
6,636.95
1,078.24
1,207.62
149.51
9,072.33
86.66%

84.00%

84.26%

84.02%

83.78%

83.79%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2567F
2568F
6,904.41 7,182.66
1,121.70 1,166.90
1,268.63 1,332.01
155.54
161.81
9,450.27 9,843.38
86.78%
86.89%
83.81%

83.82%

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นๆ ประกอบด้ วย กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น รายได้ จากขอคืนภาษี รายได้ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ เช่า
รายได้ จากการขายวัตถุดิบ รายได้ จากการขายของเสือ่ มสภาพ และรายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น
ในปี 2556 – 2558 และในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 รายได้ อนื่ ๆ เท่ากับ 172.91 ล้ านบาท 153.60 ล้ านบาท
257.06 ล้ านบาท และ 103.06 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.83 ร้ อยละ 1.44 ร้ อยละ 2.53 และร้ อยละ 1.52
ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้นมากในปี 2558 เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ รายได้ อืน่ ที่ผนั แปรไปกับ
ยอดขาย เช่น รายได้ จากการขอคืนภาษี, รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ จากการขายวัตถุ ดิบและของเสือ่ งสภาพ จะคิดจาก
ค่าเฉลีย่ ของรายได้ ดงั กล่าวต่อรายได้ จากการขายในอดีต และพิจารณาแนวโน้ มของรายได้ ดงั กล่าว ส่วนรายได้ ที่ไม่ได้ ผนั
แปรไปกับยอดขาย เช่น รายได้ คา่ เช่า จะพิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้ ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2559 เท่ากับกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และไม่มีกําไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นในปี 2560 – 2569
- รายได้ จากขอคืนภาษีเท่ากับร้ อยละ 0.25 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนรายได้ จากการขอคืนภาษี ตอ่
รายได้ จากการขายในปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนปี 2559
- รายได้ ดอกเบี ้ยรับเท่ากับร้ อยละ 0.20 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยรับต่อรายได้ จากการ
ขายในปี 2556 – 2557 ทังนี
้ ้ รายได้ ดอกเบี ้ยรับในปี 2558 และช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 ค่อนข้ างสูง เนื่องจาก SSC มี
เงินสดค้ างอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 SSC จะมีเงินสดลดลงและรายได้ ดอกเบี ้ยรับลดลง เนื่องจาก
SSC จะต้ องจ่ายเงินปั นผลออกไปประมาณ 118.20 เหรี ยญสหรัฐ ตามข้ อกําหนดในสัญญาในการทํารายการในครัง้ นี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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- รายได้ จากการขายวัตถุดิบและรายได้ จากการขายของเสือ่ มสภาพเท่ากับร้ อยละ 0.35 ของรายได้ จากการขาย ซึง่

เท่ากับอัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยรับต่อรายได้ จากการขายในปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนปี 2559
- รายได้ คา่ เช่า ในปี 2559 เท่ากับรายได้ คา่ เช่าช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ นรายปี และรายได้ คา่ เช่าปี 2560 –
2568 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
ประมาณการรายได้ อื่น สรุปได้ ดงั นี ้
SSC
2556A
2557A
2558A
9M2559F
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
12.85
46.18
167.13
2.66
รายได้ จากขอคืนภาษี
25.66
25.76
25.46
17.08
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
14.73
19.78
32.20
38.75
รายได้ จากการขายวัตถุดบิ และรายได้
45.51
52.70
26.27
35.73
จากการขายของเสื่อมสภาพ
รายได้ คา่ เช่า
4.75
5.67
5.99
4.11
1/
1/
1/
รายได้ อื่นๆ
67.79
3.51
0.02
4.731/
รวมรายได้ อื่น
171.30
153.60
257.06
103.06
อัตราส่วนรายได้ อื่นต่อรายได้ จากการ
1.83%
1.44%
2.53%
1.52%
ขาย (ร้ อยละ)
หมายเหตุ: 1/ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ เงินชดเชยทรัพย์สินเสียหายและ Business Interruption
SSC
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ จากขอคืนภาษี
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ จากการขายวัตถุดบิ และรายได้
จากการขายของเสื่อมสภาพ
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้ อื่น
อัตราส่วนรายได้ อื่นต่อรายได้ จากการ
ขาย (ร้ อยละ)

2562F

2563F

2564F

2565F

2559F
2.66
23.03
52.70
44.45
5.48
4.731/
133.05
1.44%

2566F

22.05
17.36
30.32

22.30
17.56
30.67

23.88
18.80
32.83

25.56
20.13
35.15

26.59
20.94
36.57

5.99
75.71
0.87%

6.17
76.70
0.87%

6.35
81.86
0.87%

6.55
87.38
0.87%

6.74
90.84
0.87%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2560F
2561F
25.64
22.63
20.19
17.81
35.26
31.11
5.65
86.74
0.86%

5.82
77.37
0.87%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2567F
2568F
27.66
28.78
21.78
22.66
38.04
39.58
6.94
94.43
0.87%

7.15
98.16
0.87%

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายประกอบด้ วย ค่าระวาง ค่าขนส่งสินค้ า ค่าใช้ จา่ ยพนักงานฝ่ ายขาย ค่าคอมมิชชัน่ ค่า
ส่งเสริ มการขาย ค่าเบี ้ยประกัน และค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการขายเท่ากับ 136.96 ล้ านบาท 193.78
ล้ านบาท 141.93 ล้ านบาท และ 111.72 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.45 ร้ อยละ 1.82 ร้ อยละ 1.40 และร้ อย
ละ 1.65 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายลดลง เนื่องจาก ตังแต่
้ ปี 2558 SSC ได้ โอนย้ าย
พนักงานฝ่ ายขายมายัง STA ทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยพนักงานฝ่ ายขายค่าคอมมิชชัน่ และค่าส่งเสริ มการขายลดลง
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ค่าใช้ จา่ ยในการขาย ซึง่ เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยที่ผนั แปรไปกับยอดขาย
จะคิดจากค่าใช้ จา่ ยในการขายเฉลีย่ ดังกล่าวต่อรายได้ จากการขายในอดีต และ
พิจารณาแนวโน้ มของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวประกอบ เพื่อสะท้ อนถึงโครงสร้ างต้ นทุนในปั จจุบนั ของ SSC โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
− ค่าระวาง ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2568 เท่ากับร้ อยละ 0.30 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าระวางต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ น่าจะสะท้ อน
โครงสร้ างการขายในปัจจุบนั ของ SSC
− ค่าขนส่งสินค้ า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2568 เท่ากับร้ อยละ 1.03 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าขนส่งสินค้ า ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ น่าจะ
สะท้ อนโครงสร้ างการขายในปั จจุบนั ของ SSC
− ค่าประกันภัย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2568 เท่ากับร้ อยละ 0.13 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าประกันภัย ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
− ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ และค่าชดเชย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 - 2568 เท่ากับร้ อยละ 0.06 ของ
รายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 และ 9 เดือน
แรกของปี 2559
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขาย สรุปได้ ดงั นี ้
SSC
ค่าระวาง
ค่าขนส่ง
ค่าประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าส่งเสริมการขาย
รวมค่าใช้ จา่ ยในการขาย
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้ อยละ)
SSC
ค่าระวาง
ค่าขนส่ง
ค่าประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าส่งเสริมการขาย
รวมค่าใช้ จา่ ยในการขาย
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2556A
19.61
72.16
12.79
3.82
19.95
5.25
3.38
136.96
1.45%

2562F
26.04
89.39
11.28
5.21
131.92

2557A
28.59
96.02
13.84
8.97
30.88
10.37
5.10
193.78
1.82%

2563F
26.34
90.43
11.41
5.27
133.45

2558A
9M2559A
29.24
21.56
97.17
75.41
12.03
8.93
3.59
5.82
141.93
111.72
1.40%
1.65%

2564F
28.20
96.81
12.22
5.64
142.87

2565F
30.19
103.65
13.08
6.04
152.96

2559F
28.90
100.63
12.10
7.31
148.96
1.62%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2560F
2561F
30.28
26.72
103.97
91.74
13.12
11.58
6.06
5.34
153.43
135.38
1.52%
1.52%

2566F
31.41
107.82
13.61
6.28
159.12

(หน่วย: ล้ านบาท)
2567F
2568F
32.67
33.99
112.17
116.69
14.16
14.73
6.53
6.80
165.53
172.20
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SSC
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้ อยละ)

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
2562F
1.52%

2563F
1.52%

2564F
1.52%

2565F
1.52%

2566F
1.52%

2567F
1.52%

2568F
1.52%

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารประกอบด้ วย เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอุปกรณ์สาํ นักงาน ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าปรับ ขายทุนจากการขายทรัพย์สนิ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารเท่ากับ 141.80 ล้ านบาท 186.50
ล้ านบาท 245.83 ล้ านบาท และ 163.61 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.52 และ ร้ อยละ 31.71 และลดลงร้ อยละ
11.19 (Annualized) ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของปี ก่อนหน้ า ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริหารในปี 2557 เพิ่มขึ ้น
ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการค่าปรับเป็ นประเด็นค่าปรับทางภาษี กรณีการใช้ ผลขาดทุนจาก BOI ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ขณะที่ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จา่ ยทาง
กฎหมายทีเ่ กิดจากคดีฟอ้ งร้ องทีเ่ ซมเพอร์ ริทฟ้องร้ องให้ SSC ชดใช้ คา่ เสียหาย โดยอ้ างว่า SSC ทําผิดข้ อตกลงของสัญญา
กิจการร่วมค้ า (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.3 ของรายงานฉบับนี ้) ในช่วง 9 เดือนปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยบริ หาร
ลดลงส่วนใหญ่มาจากการขอคืนค่าปรับตามกฎกระทรวงการคลัง
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารส่วนใหญ่
เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ ผนั แปรไปกับยอดขาย ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาอัตราการเติบโตของค่าใช้ จา่ ยใน
การบริ หารแต่ละรายการ ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ ค่าเฉลีย่ การเติบโตในอดีต หรื อแนวโน้ มการเติบโตของค่าใช้ จา่ ย
ตามความเหมาะสมของค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารแต่ละรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
− ค่าใช้ จา่ ยพนักงานและฝ่ ายบริ หาร ในปี 2559 เท่ากับค่าใช้ จา่ ยพนักงานในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ นรายปี
(Annualized) และค่าใช้ จ่ายพนักงานในปี 2560 – 2568 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.00 ต่อปี ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ การเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จา่ ยพนักงานในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
− ค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน ในปี 2559 เท่ากับค่าใช้ จา่ ยสํานักงานในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ นรายปี (Annualized)
และค่าใช้ จา่ ยสํานักงานในปี 2560 – 2568 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
− ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย โดยในปี 2559 เท่ากับ 59.62 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจริงในปี 2559
และค่าค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ในปี 2560 ประมาณ 20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษากฎหมาย
สําหรับช่วงถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายลดลง
เนื่องจาก ภายหลังการทํารายการในครัง้ นี ้ SSC จะสามารถยุติข้อขัดแย้ งกับเซมเพอร์ ริท
− ค่าธรรมเนียมธนาคาร ในปี 2559 – 2568 เท่ากับร้ อยละ 0.07 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
− ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรายการอืน่ ๆ ในปี 2559 เท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรายการนันๆ
้ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559
และคิดเป็ นรายปี (Annualized) และค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรายการนันๆ
้ ในปี 2560 – 2568 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี
ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อ


ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริหาร สรุปได้ ดงั นี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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SSC
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าปรับทางภาษี
ค่าใช้ จา่ ยบริหารอื่นๆ
รวมค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารต่อ
รายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

2556A
89.11
12.09
3.13
8.33
4.62
1.49
23.02
141.80
1.50%

2557A
94.58
15.98
9.44
8.30
4.62
17.28
36.30
186.50
1.75%

SSC
2562F
2563F
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
117.33
123.20
ค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน
31.65
32.60
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
6.37
6.45
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
3.82
2.97
ค่าปรับทางภาษี
ค่าใช้ จา่ ยบริหารอื่นๆ
32.58
33.53
รวมค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
191.75
198.75
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อ
2.21%
2.26%
รายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)
หมายเหตุ: 1/ การขอคืนค่าปรับทางภาษี ตามกฎกระทรวงการคลัง

2558A
9M2559A
99.82
76.02
27.78
21.72
55.02
52.95
7.30
4.78
3.83
3.18
1.23 (18.48)1/
50.65
23.44
245.63
163.61
2.42%
2.42%

2564F
129.36
33.57
6.90
1.95
34.59
206.38
2.20%

2565F
135.83
34.58
7.39
2.04
35.69
215.53
2.14%

2559F
101.36
28.96
59.62
6.50
4.27
(18.48)1/
30.04
212.26
2.30%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2560F
2561F
106.42
111.74
29.83
30.73
20.00
7.41
6.54
4.62
4.60
31.01
31.71
199.29
185.32
1.97%
2.08%

2566F
142.62
35.62
7.69
2.13
36.78
224.83
2.15%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2567F
2568F
149.75
157.24
36.69
37.79
8.00
8.32
2.29
2.46
37.90
39.05
234.62
244.85
2.15%
2.16%

 ต้ นทุนทางการเงิน
ปั จจุบนั SSC ไม่มีภาระเงินกู้ยืมและหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 20 สําหรับโรงงานแห่งที่ 1 จังหวัดสงขลา สิทธิพเิ ศษทางได้ รับจากการ
ส่งเสริ มการลงทุนที่ยงั คงเหลืออยูส่ ว่ นใหญ่มาจากโรงงานแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เป็ น
เวลา 8 ปี (2561 – 2565) และได้ รับลดหย่อยภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ 50 จากอัตราปกติมีกําหนด 5 ปี (2566 – 2570)
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน (เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการบํารุงรักษาเปลีย่ นแทน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายลงทุนขยายกําลังการ
ผลิต) ปี 2559 – 2560 เท่ากับ 298.64 ล้ านบาท และ 214.14 ล้ านบาท โดยอ้ างอิงจากค่าใช้ จ่ายลงทุนทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในปี
2559 และเป็ นไปตามงบประมาณ 2560 ของ SSC และในปี 2561 เท่ากับ 282.29 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ค่าใช้ จ่าย
ลงทุนในปี 2558 – 2560 และตังแต่
้ ปี 2562 กําหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากปี ก่อนหน้ า
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2558 และเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

4.00
51.00
42.00
28.00
4.00

วันโดยเฉลีย่
วันโดยเฉลีย่
วันโดยเฉลีย่
วันโดยเฉลีย่
วันโดยเฉลีย่

สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 - 2568 เป็ นดังต่อไปนี ้
SSC
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
(EBITDA)
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
1/
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น1/

2559F

2560F

2561F

2562F

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F

9,212.34
945.86
717.69
1,293.87

10,094.08
1,190.17
924.18
1,539.82

8,906.78
854.49
611.16
1,237.66

8,678.83
847.99
600.03
1,144.77

8,779.42
960.93
705.44
1,129.27

612.08

788.18

521.23

511.74

601.63

9,169.61
822.71
8,346.91

10,013.68
878.59
9,135.09

10,460.25
803.93
9,656.32

10,952.57
784.52
10,168.06

11,553.12
783.43
10,769.69
(หน่วย: ล้ านบาท)
2568F

SSC
2564F
2565F
2566F
2567F
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
9,399.25
10,062.84
10,468.37
10,890.24
11,329.12
กําไรขั ้นต้ น
1,226.40
1,343.61
1,396.04
1,439.97
1,485.74
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
959.01
1,062.51
1,102.93
1,134.25
1,166.86
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
1,236.97
1,353.35
1,405.70
1,459.97
1,516.22
(EBITDA)
กําไรสุทธิ
817.89
906.16
911.49
937.37
964.32
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์1/
12,402.08
13,356.14
14,298.59
15,269.09
16,267.87
หนี ้สิน
814.50
862.40
893.36
926.49
960.96
1/
ส่วนของผู้ถือหุ้น
11,587.58
12,493.74
13,405.23
14,342.60
15,306.92
หมายเหตุ: 1/ ยังไม่ได้ ปรับปรุงเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล โดย SSC จะต้ องจ่ายเงินปั นผลออกไปประมาณ
118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามข้ อกําหนดในสัญญาในการทํารายการในครัง้ นี ้ (Umbrella Agreement)

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
กําหนดให้ มีอตั ราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการที่ร้อยละ 0 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

หน้า 86/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดทีใ่ ช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดได้ มาจาก การคํานวณต้ นทุนทางการเงินถัว
เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากค่าเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักของต้ นทุนของหนี ้ (Kd) และ
ต้ นทุนของทุน (Ke) ดังนี ้
WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่ Ke = ต้ นทุนของทุน หรื ออัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re)
Kd = ต้ นทุนของหนี ้ หรื ออัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของบริ ษัทฯ
T = อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
E = ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
D = หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ต้ นทุนของทุน (Ke) หรื ออัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re) คํานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังนี ้
Ke (หรื อ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

=

Beta (β)

=

Market Risk (Rm)

=

Kd

=

D/E Ratio

=

T

=

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 3.46
ต่อปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีอายุยาวที่สดุ ที่รัฐบาลมีการออกและเสนอขายอย่างต่อเนื่อง
โดยมี
สมมติฐานว่าธุรกิจยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis)
1.201 เท่า โดยอ้ างอิงจาก Unlevered Beta ของบริ ษัทฯ (ค่าเฉลีย่ ย้ อนหลัง 1 ปี จนถึง
วันที่ 17 มกราคม 2559 และปรับปรุงด้ วยประมาณการอัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ต่อทุนของบริ ษัทฯ ในอนาคตภายหลังการทํารายการในครัง้ นี ้
อัตราผลตอบแทนรายเดือนถัวเฉลีย่ จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลีย่ ย้ อนหลัง
32 ปี ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2528 – ธันวาคม 2559 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 15.22 ต่อปี
เนื่องจากเป็ นช่วงระยะเวลาที่สะท้ อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ได้ ดีที่สดุ
โดยที่
CapAd มิได้ นําอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มา
พิจารณา เพราะเป็ นช่วงตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ มก่อตังและมี
้
ปริ มาณการซื ้อขายรวมถึง
จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ น้ อยซึง่ อาจไม่สะท้ อนผลตอบแทนที่
แท้ จริ ง
ประมาณการอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ที่ประมาณร้ อยละ 4.00 ต่อปี ซึง่ เท่ากับอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.40 เท่า ซึง่ เท่ากับประมาณการ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังการทํารายการ
ในครัง้ นี ้
ประมาณอัตราภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล ที่ร้อยละ 20 ต่อปี
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ดังนัน้ อัตราส่ วนลดหรือ WACC ที่คาํ นวณได้ เท่ ากับร้ อยละ 9.20 ต่ อปี
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที่กําหนดข้ างต้ นจะสามารถคํานวนกระแสเงินสดของ SSC ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
705.44
(103.80)
423.83
(14.82)
(299.48)
711.17

SSC
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2559F
717.69
(105.61)
576.18
19.53
(298.64)
909.16

2560F
924.18
(135.99)
615.64
(150.33)
(241.14)
1,012.35

2561F
611.16
(89.93)
626.50
202.24
(282.29)
1,067.68

2562F
600.03
(88.29)
544.74
40.42
(290.76)
806.14

909.16

927.06

895.36

619.07

SSC
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2564F
959.01
(141.12)
277.95
(103.11)
(308.46)
684.28

2565F
1,062.51
(156.35)
290.85
(114.96)
(317.72)
764.32

2566F
1,102.93
(191.44)
302.77
(70.78)
(327.25)
816.23

2567F
1,134.25
(196.88)
325.72
(73.93)
(337.07)
852.10

500.13
(หน่วย: ล้ านบาท)
2568F
1,166.86
(202.54)
349.37
(76.90)
(347.18)
889.61

440.67

450.76

440.81

421.42

402.90

SSC

ล้ านบาท
6,007.331/
4,379.31
10,386.64
3,158.942/
13,545.58
20,000.00
677,279.10

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดของ SSC ณ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(หุ้น) - ณ 31 ธันวาคม 25583/
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ SSC ณ 31 ธันวาคม 2559 (บาทต่ อหุ้น)
หมายเหตุ:
1/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว
2/ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจํานวน 3,158.93.44 ล้ านบาท จากงบการเงินของ SSC สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่สอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
3/ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000.00 บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นเฉพาะของ SSC เท่ากับ 677,279.10 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่า
กิจการเฉพาะ SSC เท่ากับ 13,545.58 ล้ านบาท (เท่ากับประมาณ 380.83 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 จากอัตราส่วนลดข้ างต้ น
SSC
มูลค่าหุ้นเฉพาะของ SSC
มูลค่ากิจการเฉพาะ SSC

หน่ วย
บาท/หุ้น
ล้ านบาท
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.66%
9.20%
8.74%
654,632.52
677,279.10
702,337.79
13,092.65
13,545.58
14,046.76
368.10
380.83
394.92

ผลจากการวิเคราะห์ความไวโดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่าหุ้นเฉพาะของ SSC อยูร่ ะหว่าง
654,632.52 – 702,337.79 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการเฉพาะของ SSC เท่ากับ 13,092.65 – 14,046.76 ล้ านบาท
(เท่ากับประมาณ 368.10 – 394.92 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
1.5.2

มูลค่ ายุติธรรมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF
SSC ถือหุ้นร้ อยละ 50 ใน SUSA และถือหุ้นทังหมดใน
้
SSF โดยมูลค่ายุติธรรมของ SUSA และ SSF ที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 4 และส่วนที่ 3 ข้ อ 6 ตามลําดับ สรุปได้ ดงั นี ้

(หน่วย: ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
บริษัท
มูลค่ ายุติธรรม
สัดส่ วนที่ SSC ถือหุ้น มูลค่ ายุติธรรมในส่ วนที่ SSC ถือหุ้น
(1)
(2)
(3) = (1) * (2)
1/
SUSA
24.12 – 25.56
50%
12.06 – 12.78
2/
SSF
3.22
100%
3.22
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมของ SUSA จากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 4 ของรายงานฉบับนี ้
2/ มูลค่ายุติธรรมของ SSF จากวิธีมลู ค่าตามบัญชี (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 6 ของรายงานฉบับนี ้

จากตารางข้ างต้ น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน SUSA และ SSF ในส่วนที่ SSC ถือเท่ากับ 12.06 – 12.78
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 3.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลําดับ

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

หน้า 89/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ดังนัน้ เมื่อนํามูลค่ายุติธรรมของ SSC จากส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5.1 ข้ างต้ น มารวมกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
SUSA และ SSF จากส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5.2 สรุปได้ ดงั นี ้
SSC (รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF)

(หน่วย: ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
มูลค่ ายุติธรรมของ SSC + SUSA + SSF
368.10 – 394.92
12.06 – 12.78
3.22
382.38 – 410.92
(118.20)1/
(2.50)2/
262.68 – 290.22
9,343.09 – 10,322.663/
20,000.00
467,154.28 – 516,132.90

SSC
SUSA
SSF
มูลค่ ากิจการ SSC (รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF)
หัก: การจ่ายเงินปั นผลของ SSC
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
มูลค่ ากิจการ SSC (รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF) – สุทธิ (ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ)
มูลค่ ากิจการ SSC (รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF) – สุทธิ (ล้ านบาท)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของ
้
SSC (หุ้น) - ณ 31 ธันวาคม 25584/
มูลหุ้น SSC (รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF) – สุทธิ (บาท/หุ้น)
หมายเหตุ:
1/ ภายใต้ สญ
ั ญาสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง Semperit และ STA ตกลงกันให้
SSC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC เป็ นเงิน 118.20 ล้ านเหรียญสหรัฐ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.5 ของ
รายงานฉบับนี ้)
2/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาขายหุ้น SUSA
และ SSF กับมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุนใน SUSA และ SSF ซึง่ คิดเป็ นประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เท่ากับ 88.93 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นประมาณ 2.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.4 ของรายงานฉบับนี ้)
3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ 35.5685 บาท/
เหรียญสหรัฐ (ที่มา: www.bot.or.th)
4/ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000.00 บาทต่อหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SSC ซึง่ รวมเงินลงทุนใน SUSA และ SSF ภายหลังจากการ
จ่ายเงินปั นผล อยูร่ ะหว่า 467,154.28 – 516,132.90 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการรวม SSC เท่ากับ 9,343.09 –
10,322.66 ล้ านบาท (เท่ากับประมาณ 262.68 – 290.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จดั ทําโดยอ้ างอิงจากสมมติฐานที่ได้ รับจาก SSC ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ SSC หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทําให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ของ SSC หรื อเปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กําหนดไว้ อาจทําให้ ประมาณการที่กําหนดขึ ้นภายใต้
สมมติฐานที่กล่าวมาข้ างต้ นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของ SSC ที่ประเมินได้
เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน
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1.6

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SSC
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่
เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ทีม่ า: www.bot.or.th)
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของ SSC ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้

มูลค่ าหุ้นของ SSC1/
มูลค่ ากิจการ SSC มูลค่ ากิจการ SSC ความเหมาะสมของ
(บาท/หุ้น)
(ล้ านบาท)
(ล้ านเหรียญสหรัฐ) วิธีประเมินมูลค่ า
(1)
(2)
(3) = (2) * FX3/
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
386,741.30
7,734.83
217.46
ไม่เหมาะสม
2/
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
247,399.25
4,947.99
139.11
ไม่เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
576,322.64 – 592,264.33 11,526.45 – 11,845.29 324.06 – 333.03
ไม่เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น
1,191,671.36 – 1,385,393.22 23,833.43 – 27,707.86 670.07 – 779.00
ไม่เหมาะสม
2/
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด 467,154.28 – 516,132.90 9,343.09 – 10,322.66 262.68 – 290.22
เหมาะสม
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10,000.00 บาทต่อหุ้น
2/ มูลค่ากิจการภายหลังการจ่ายเงินปั นผล โดย SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC (ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทั ้ง
สองฝ่ าย) ในวันซื ้อขายกิจการอีกเป็ นเงินบาทเทียบเท่า 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ
4,204.20 ล้ านบาท) (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.2.4 ของรายงานฉบับนี ้)
3/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรียญสหรัฐ หรือ 5.2181
บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรียญสหรัฐ/หยวน (ที่มา: www.bot.or.th)
SSC

จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่าหุ้นของ SSC ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง
247,399.25 - 1,385,393.22 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ SSC อยูร่ ะหว่าง 4,947.99 - 27,707.86 ล้ านบาท (หรื อ
ประมาณ 139.11 - 779.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SSC ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คาํ นึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํา
กําไรของ SSC ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี
นี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของ SSC และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SSC ได้
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วเป็ นวิธีที่มกี ารปรับปรุงรายการต่างๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ
ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ีปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สนิ
และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต รายการปรับปรุงตามเงื่อนไขการทํารายการในครัง้ นี ้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถ
ในการทํากําไรของ SSC ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้น SSC ด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
สะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานของสินทรัพย์ของ SSC ได้ ในระดับหนึง่
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SSC มา
เปรี ยบเทียบกับ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง
เช่นเดียวกันกับ SSC โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แม้ วา่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ บริ ษัทผู้ผลิตถุงมือ
ยาง 4 บริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย มาเป็ น Benchmark ในการ
เปรี ยบเทียบในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริ ษัทที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษัทในประเทศ
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มาเลเซีย ซึง่ อาจจะมีปัจจัยที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในประเทศมาเลเซีย ที่แตกต่างจากประเทศไทย ทําให้ การประเมิน
มูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SSC ได้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SSC รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิก
สัญญาร่วมทุนกับเซมเพอร์ ริท ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจาก
ประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับจาก SSC และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมี
นัยสําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SSC ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SSC ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสด เนื่องจากสามารถสะท้ อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ SSC ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาร่วมทุนกับเซมเพอร์ ริท และการทํารายการใน
ครัง้ นี ้ โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของมูลค่ากิจการ SSC เท่ากับ 9,343.09 – 10,322.66 ล้ านบาท
(หรื อประมาณ 262.68 – 290.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
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2. มูลค่ าหุ้นสามัญของ Semperflex Shanghai Ltd. (“SSH”)
SSH เป็ นกิจการร่วมค้ าระหว่างบริ ษัทฯ และ Semperit จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2548 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง โดยบริ ษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่าๆ
กันร้ อยละ 50:50
2.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SSH ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SSH ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบ
้ ้
บัญชีรับอนุญาตทีจ่ ดทะเบียนในประเทศจีน (Grant Thornton, Shanghai, China) 17 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทังนี
สามารถนํางบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SSH ได้ ดงั นี ้
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของ SSH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้ านหยวน)
119.63
(15.08)
104.55

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SSH เท่ากับ 104.55 ล้ านหยวน
2.2

วิธีมูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SSH หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพันและ
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จดทะเบียนในประเทศจีน และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด และ
ปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันทีใ่ นงบการเงิน หรื อรายการทีม่ ีผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชี
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีย่ งั ไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็ นต้ น หลังจากนัน้ จึงนําผลลัพธ์ที่คาํ นวณได้
หารด้ วยจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของ
้
SSH ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ SSH โดยวิธีนี ้ CapAd ได้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชี
ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ SSH มาปรับปรุง โดยได้ พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี ้
2.2.1 ส่ วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
SSH มีโรงงานผลิตท่อแรงดันสูง ตังอยู
้ ท่ ี่ 1255 ถนนชางกง เซี่ยงไฮ้ เคมิคอล อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค เฟิ่ งเซียน โซน
ย่อย เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong Road Shanghai Chemical Industrial Park Fengxian Subzone Shanghai) ประเทศจีน
(The People's Republic of China: PRC) โดยรายละเอียดการประเมินมูลค่าดังนี ้
2.2.1.1 สิทธิการใช้ ท่ ดี ิน
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ Duff & Phelps Germany GmbH18 (“Duff & Phelps”) เพื่อประเมินราคาอาคารและสิง่ ปลูก
สร้ างของ SSH ซึง่ Duff & Phelps ได้ ทาํ การสํารวจประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลง
วันที่ 6 มกราคม 2560 (เลขที่ 16/0767) โดยมีวตั ถุประสงค์การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรเพื่อให้ สอดคล้ อง
17

โปรดดูเชิงอรรถ 16

18

โปรดดูเชิงอรรถ 1
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กับแนวปฏิบตั ิงานกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในการประเมินมูลค่าสิทธิในการใช้ ทดี่ ิน Duff & Phelps เลือกใช้ วิธีต้นทุน (Cost
Approach) โดยในการประเมิน Duff & Phelps ทําการเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดโดยตรง (Direct Comparison Method)
ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าสิทธิการใช้ ที่ดินสรุปได้ ดงั นี ้
ทรัพย์ สิน
สิทธิการใช้
ที่ดิน

รายละเอียด
โฉนดเลขที่
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

Hu Fang Di Feng Zi (2007) Di No. 014546
1255 ถนนชางกง เซี่ยงไฮ้ เคมิคอล อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค เฟิ่ งเซียน โซนย่อย เซี่ยงไฮ้ (Cang Gong
Road Shanghai Chemical Industrial Park
Fengxian Subzone Shanghai) ประเทศจีน

ราคาประเมิน
(ล้ านหยวน)
17.80
(@ 620 หยวน/ตร.ม.)

Semperflex Shanghai Ltd.

พื ้นที่ดิน
28,708 ตารางเมตร
ระยะเวลาสิ ้นสุดสิทธิการใช้ ที่ดิน
27 ตุลาคม 2598
ระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการใช้ ที่ดิน 38.91 ปี
วิธีการประเมินมูลค่า
วิธีต้นทุน (Cost Approach)
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด Duff & Phelps ได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดสิทธิการเช่าที่มกี าร
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ Duff & Phelps พิจารณา
แล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
ทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทสิทธิการเช่าที่ดินเปล่าจํานวน 3 รายการ ในเมืองเฟิ่ งเซียน
(Fengxian District) ซึง่ มีราคาเสนอให้ เช่า 445 – 533 เหรี ยญต่อตารางเมตร ระยะเวลาการใช้ ที่ดิน 20 ปี เพื่อนํามา
วิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดทีด่ ินที่มาเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3
ที่ตั ้ง
Plot C12-2, C12-3, Zhuangxing
C06-06, Bioligical Technical
Plot 05-01, Zhuanxing Town,
Town, Fengxian District
Zone, Fengxian District
Fengxian District
สถานะในปั จจุบนั
ที่ดินเปล่า
ที่ดินเปล่า
ที่ดินเปล่า
ประเภทของรายการ
สัญญาเช่า (Private Treaty
สัญญาเช่า (Private Treaty
สัญญาเช่า (Private Treaty
Grant by Listing)
Grant by Listing)
Grant by Listing)
พื ้นที่
21,962 ตร.ม.
15,658 ตร.ม.
45,854.6 ตร.ม.
การใช้ ประโยชน์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อายุสญ
ั ญา (ปี )
20 ปี
20 ปี
20 ปี
วันที่ทํารายการ
22 พฤศจิกายน 2559
19 ตุลาคม 2559
22 สิงหาคม 2559
ราคาที่ดิน
9,890,000 หยวน
8,340,000 หยวน
20,400,000 หยวน
ราคาต่อหน่วย
450 หยวน/ตร.ม.
533 หยวน/ตร.ม.
445 หยวน/ตร.ม.
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

จากนัน้ Duff & Phelps ได้ ทาํ การปรับปรุงมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตงั ้ ขนาดและ
รูปร่างของทีด่ ิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย โดยใช้ ข้อมูลตลาดของทีด่ ินที่นํามา
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เปรี ยบเทียบ และสรุปราคาประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดของ Duff & Phelps โดยจากวิธีดงั กล่าวจะได้ ราคา
ประเมินสิทธิการใช้ ทดี่ ินเท่ากับ 620 หยวน/ตารางเมตร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้ โดยข้ อมูลที่ดินที่
นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เป็ นข้ อมูลตลาดของที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นละแวกใกล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที่ทําการประเมินทีม่ ีการเสนอ
ขายหรื อขายไปแล้ ว ตามลักษณะและสภาพของที่ดิน ณ ปั จจุบนั รวมถึง Duff & Phelps ได้ มีการปรับปรุงข้ อมูลตลาดของ
ที่ดินที่นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงและสะท้ อนราคาตลาดของสิทธิการใช้ ทดี่ ินที่ประเมินมูลค่า
มากที่สดุ
ราคาประเมินที่ดิน ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดย Duff & Phelps เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม
2560 ซึง่ ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด เท่ากับ 17.80 ล้ านหยวน
2.2.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 (เลขที่ 16/0767) โดย Duff & Phelps เลือกใช้
วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินราคาอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง รายละเอียดการประเมินมูลค่าสรุปได้
ดังนี ้
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

โครงสร้ าง

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

จํานวน
ชัน้

ปี ที่
มูลค่ าทดแทน มูลค่ าตาม
ก่ อสร้ าง
ใหม่
สภาพ
(ล้ านหยวน)
(ล้ านหยวน)
1
Workshop
เหล็ก (Steel) 11,605.75
1
2549
2
Liquefied gas warehouse
Brick mix
6.36
1
2549
3
Guard house
Brick mix
36.00
1
2549
4
Liquefied gas warehouse
Brick mix
6.57
1
2549
รวมอาคารและสิ่งปลุกสร้ าง
11,654.68
42.00
33.401/2/
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
หมายเหตุ:
1/ อาคารมีการใช้ งานมาแล้ วประมาณ 10 ปี ได้ รับการบํารุงรักษาอยูใ่ นสภาพทัว่ ๆไป ผู้ประเมินพิจารณาอายุการใช้ งานอาคารโดยทัว่ ไป
ประมาณ 40 – 50 ปี และอายุคงเหลือของสิทธิการใช้ ที่ดิน ประมาณการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 20 – 25
2/ ส่วนปรับปรุงอื่นๆ ซึง่ สร้ างเสร็ จในช่วงปี 2549 - 2556 มีการใช้ งานมาแล้ วประมาณ 3 - 10 ปี ได้ รับการบํารุงรักษาอยูใ่ นสภาพทัว่ ๆ ไป
ผู้ประเมินพิจารณาอายุการใช้ งานทรัพย์สินโดยทัว่ ไปประมาณ 20 ปี ประมาณการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 15 – 50
3/ มูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ ประมาณการจากข้ อมูลต้ นทุนของทรัพย์สิน (Original Cost Data)

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับ Duff & Phelps ว่า วิธีการประเมินราคาทีเ่ หมาะสม
สําหรับการประเมินมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพการใช้ งาน
ของทรัพย์สนิ รวมถึงการเสือ่ มสภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Obsolescence Factor) ดังนัน้ ราคาประเมินอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้ างของ SSH ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของ Duff & Phelps เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม
2560 เท่ากับ 33.40 ล้ านหยวน

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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2.2.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 (เลขที่ 16/0767) โดย Duff & Phelps เลือกใช้
วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นแนวทางในการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โดยประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยใช้ ข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สนิ ที่ได้ รับข้ อมูลจาก SSH และ
กระทบยอดข้ อมูลทะเบียนสินทรัพย์กบั ฝ่ ายบริ หารของ SSH เพื่อพิจารณาว่าทะเบียนทรัพย์สนิ ได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ น
ปั จจุบนั จากนันประเมิ
้
นหามูลค่าทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) โดยใช้ วิธีวดั แนวโน้ ม (Trending Method) ซึง่ ได้
จากการประมาณการต้ นทุนสร้ างใหม่ (Reproduction Cost New) โดยใช้ ต้นทุนแรกเริ่ ม (Historical Cost) กับดัชนีราคา
(Price Index) เป็ นราคาสินทรัพย์ในปั จจุบนั หักด้ วยค่าเสือ่ มทางกายภาพ ค่าเสือ่ มทางการใช้ ประโยชน์ใช้ สอย และค่าเสือ่ ม
ทางเศรษฐกิจ หรื อปั จจัยภายนอกของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน โดยสรุ ปราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ SSH ได้ ดงั นี ้
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

จํานวน
(รายการ)

ปี ที่ก่อสร้ าง
/ปี ที่ได้ มา

มูลค่ าทดแทน
ใหม่
(ล้ านหยวน)
129.46
0.60
0.29

มูลค่ าตามสภาพ
(ล้ านหยวน)

มูลค่ าภายหลัง
ปรั บปรุ ง
(ล้ านหยวน)
57.812/
0.202/
0.29
58.30

Machinery and Equipment
515
2549 - 2559
72.671/
Motor Vehicles
2
2554
0.251/
งานระหว่างติดตัง้
n.a.
0.29
รวมเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
หมายเหตุ:
1/ Duff & Phelps ประมาณอายุการใช้ งานเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 3 – 18 ปี , ยานพาหนะ เท่ากับ 8 ปี และอุปกรณ์สํานักงาน 3 – 12 ปี
2/ Duff & Phelps ทําการปรับปรุง Economic Obsolesence ที่ประมาณร้ อยละ 20.4 ของมูลค่าตามสภาพ โดยวิเคราะห์จากการ
เปรียบเทียบมูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สินทรัพย์ถาวร กับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ จากวิธีต้นทุน
1
2
3

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับ Duff & Phelps ว่า วิธีการประเมินราคาทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพการใช้ งาน
ของทรัพย์สนิ รวมถึงการปรับปรุง Economic Obsolesence ดังนัน้ ราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ SSH โดย
Duff & Phelps ตามรายงานเลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เท่ากับ 58.30 ล้ านหยวน
สามารถสรุปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สนิ ถาวรของ SSH ได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์ ถาวร SSH

1 อาคาร และส่วนปรับปรุงที่ดนิ
2 เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 ยานพาหนะ
4 เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

มูลค่าตามบัญชี
30 พฤศจิกายน 25592/
(1)
31.23
48.83
0.01
0.29
80.36

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน1/
(2)
51.20 3/
57.77
0.25
0.29
109.50

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี
(2) - (1)
19.97
8.93
0.24
0.00
29.15
(7.29)4/
21.86
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หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
2/ เปรียบเทียบราคาประเมินทรัพย์สินกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
ทรัพย์สินซึง่ ใกล้ เคียงกับวันทีป่ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินมากทีส่ ดุ
3/ ราคาประเมินสิทธิการใช้ ที่ดิน 17.80 ล้ านหยวน และอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดิน 33.40 ล้ านหยวน
4/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 25 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ SSH เพิ่ มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน – สุทธิ จํ านวน 21.86 ล้านหยวน
สรุ ปการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของ SSH
จากการพิจารณารายการที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการประเมินมูลค่า SSH จากวิธีมลู ค่า
ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการปรับปรุง
รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุ ง
หมายเหตุ: 1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 2.2.1 ของรายงานฉบับนี ้

(หน่วย: ล้ านหยวน)
104.55
21.861/
126.41

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SSH เท่ากับ 126.41 ล้ านหยวน
2.3

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SSH โดยการนํามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จดทะเบียนในประเทศจีน และเป็ นงบการเงิน
ฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 104.55 ล้ านหยวน คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดย
เป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SSH
Eaton Corporation Plc.. (ETN:US)
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
Semperit AG Holding (SEM:AV)
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ ากิจการ SSH (ล้ านหยวน)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
1.99
4.13
1.64
0.78
1.81
189.75

15 วัน
1.99
4.10
1.58
0.80
1.78
186.47

ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
2.00
1.95
1.93
1.95
4.09
3.96
3.83
3.78
1.52
1.48
1.46
1.50
0.80
0.75
0.73
0.71
1.76
1.72
1.70
1.72
184.05 179.49 177.38 179.99

180 วัน
1.91
3.56
1.55
0.67
1.73
181.05

360 วัน
1.81
3.24
1.66
0.64
1.73
181.36

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SSH เท่ากับ 177.38 – 189.75 ล้ านหยวน
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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2.4

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SSH โดยการนําผลรวมของกําไรสุทธิของ SSH (Net Profit) ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนย้ อนหลัง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
จดทะเบียนในประเทศจีน และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 0.90 ล้ านหยวน คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ
P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา
ประเทศออสเตรีย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SSH
Eaton Corporation Plc.. (ETN:US)
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
Semperit AG Holding (SEM:AV)
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ ากิจการ SSH (ล้ านหยวน)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
15.27
22.24
20.47
28.71
21.36
19.20

15 วัน
15.24
22.09
19.73
29.28
20.91
18.80

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
15.30
14.97
14.78
14.86
22.04
21.33
20.62
20.26
19.06
18.50
17.60
16.98
29.21
27.64
28.07
28.52
20.55
19.91
19.11
18.62
18.47
17.90
17.18
16.74

180 วัน
14.45
19.65
16.31
29.18
17.98
16.16

360 วัน
13.15
17.59
16.18
29.57
16.89
15.18

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SSH เท่ากับ 15.18 – 19.20 ล้ านหยวน
2.5

วิธีมลู ค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ SSH ในอนาคต โดยการคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหาอัตรา
ต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SSH ในระยะเวลา 40 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 2598) ตามระยะเวลาอนุญาตให้ ดําเนินกิจการที่เหลืออยู่ โดย SRP ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชน
จีนเป็ นระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2548 ทังนี
้ ้ ก่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง 180 วัน SSH อาจยื่น
คําขอต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ ขอขยายระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาตได้ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ รับการขยายออกไป
SSH จะถูกชําระบัญชีเมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ ้นสุดลง และเงินได้ ที่ได้ รับจากจากขายสินทรัพย์จะจ่ายคืนผู้ถือหุ้นภายหลัง
จากชําระหนี ้ให้ เจ้ าหนี ้แล้ ว สมมติฐานของการประมาณการตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SSH จะยังคงดําเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ ้น และ
เป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ นําผลกระทบจากการเข้ า
ทํารายการในครัง้ นี ้มาพิจารณา
CapAd ได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินของ SSH โดยอ้ างอิงข้ อมูล และสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และ
SSH จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ
SSH ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ SSH รวมทัง้
สถานการณ์ภายในของ SSH มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานที่กําหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธี
นี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการจัดทําประมาณการทางการเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขาย
SSH ดําเนินธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศจีน
ด้ วยมาตรฐานยุโรป อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมายอดขายในประเทศจีนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ และมีผลการดําเนินงานขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ Semperit Group ได้ เปลีย่ นแผนการตลาดของ SSH จากมุง่ เน้ นขายในประเทศจีน โดยเริ่ มส่งออกไป
ยังประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นๆ มากขึ ้นตังแต่
้ ปี 2556 โดยในปี 2558 SSH มีการส่งออกไปยังยุโรป
ประมาณร้ อยละ 45 และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 25 และจําหน่ายในประเทศ
ประมาณร้ อยละ 30 ของปริ มาณการผลิตและขาย
ประมาณการรายได้ จากการขาย สรุปได้ ดงั นี ้
SSH
กําลังการผลิต
การใช้ กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิตและขาย
- ยุโรป
- สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- ประเทศจีน
รวมปริมาณการผลิตและขาย
Trading - ในประเทศ
ปริมาณการขายทังหมด
้
อัตราการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การขาย
ราคาขายเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย
รายได้ จากการขาย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จาก
การขาย
SSH
กําลังการผลิต
การใช้ กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิตและขาย
- ยุโรป
- สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- ประเทศจีน
รวมปริมาณการผลิตและขาย
Trading - ในประเทศ
ปริมาณการขายทังหมด
้
อัตราการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การขาย

หน่ วย
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

2554A
7.00
88.38%

2555A
7.00
74.37%

2556A
12.00
46.42%

2557A
12.00
83.19%

2558A 9M2559A
12.00
9.00
76.87% 86.64%

2559F
12.00
85.54%

2560F
12.00
82.23%

ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

0.53
0.94
4.72
6.19
0.40
6.59
n.a.

0.51
0.64
4.06
5.21
0.14
5.34
-18.92%

2.41
0.05
3.12
5.57
0.16
5.73
7.23%

4.09
2.54
3.35
9.98
0.17
10.15
77.14%

4.12
2.45
2.65
9.22
0.14
9.37
-7.72%

4.48
1.16
2.15
7.80
0.13
7.93
12.86%1/

5.67
1.71
2.89
10.26
0.17
10.43
11.41%

4.73
2.18
2.96
9.87
0.16
10.03
-3.89%

หยวน/ม.
ร้ อยละ
ล้ านหยวน
ร้ อยละ

12.40
n.a.
81.70
n.a.

12.37
-0.24%
66.09
-19.11%

11.19
-9.49%
64.14
-2.95%

10.14
-9.43%
102.90
60.44%

9.67
-4.66%
90.53
-12.03%

9.83
1.72%
77.95
14.80%1/

9.83
1.70%
102.58
13.31%

9.97
1.44%
100.00
-2.51%

หน่ วย
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

2561F
12.00
83.47%

2562F
12.00
84.72%

2563F
12.00
85.99%

2564F
12.00
87.28%

2565F
12.00
88.59%

ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

4.80
2.21
3.00
10.02
0.16
10.18
1.50%

4.87
2.25
3.05
10.17
0.17
10.33
1.50%

4.95
2.28
3.09
10.32
0.17
10.49
1.50%

5.02
2.32
3.14
10.47
0.17
10.64
1.50%

5.10
2.35
3.18
10.63
0.17
10.80
1.50%

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2566F 2567F - 2597F 2598F2/
12.00
12.00
6.00
89.92%
89.92% 89.92%
5.17
2.39
3.23
10.79
0.18
10.97
1.50%

5.17
2.59
2.39
1.19
3.23
1.62
10.79
5.39
0.18
0.09
10.97
5.48
0.00% -50.00%
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SSH
หน่ วย
2561F
ราคาขายเฉลี่ย
หยวน/ม.
10.12
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย ร้ อยละ
1.50%
รายได้ จากการขาย
ล้ านหยวน 103.03
อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จาก ร้ อยละ
3.02%
การขาย
หมายเหตุ: 1/ Annualized
2/ ดําเนินธุรกิจถึง 13 กรกฎาคม 2598

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
2562F
10.27
1.50%
106.14
3.02%

2563F
10.43
1.50%
109.35
3.02%

2564F
10.58
1.50%
112.65
3.02%

2565F
10.74
1.50%
116.06
3.02%

2566F 2567F - 2597F 2598F2/
10.90 11.07 - 17.30
17.56
1.50%
1.50% 1.50%
119.57 121.36 – 189.69
96.27
3.02%
1.50% -49.25%

ในปี 2556 – 2558 SSH มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 64.14 ล้ านหยวน 102.90 ล้ านหยวน และ 90.53 ล้ าน
หยวน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.44 และลดลงร้ อยละ 12.03 ตามลําดับ โดยยอดขายที่เพิม่ ขึ ้นในปี 2557 เนื่องจากยอด
ส่งออกไปยังยุโรป สหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นๆ เพิม่ ขึ ้น ขณะทีย่ อดขายในประเทศจีนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ขณะที่ในปี 2558
รายได้ ลดลงส่วนใหญ่จากยอดขายในประเทศจีนลดลง
ในช่วง 9 เดือนปี 2559 SAC มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 77.95 ล้ านหยวน โดยหากคิดเป็ นรายปี (Annualized)
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.80 จากรายได้ จากการขายปี 2558 โดยเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จากยอดขายไปยังยุโรปเพิ่มขึ ้น
ปริ มาณขาย (Sale Volumes)
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ปริมาณการขายในไตรมาสที่
4 ปี 2559 เท่ากับ 2.51 ล้ านเมตร และปริ มาณการขายในปี 2560 เท่ากับ 10.03 ล้ านเมตร ซึง่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่
ปริ มาณการขายในช่วงปี 2557 – 2558 และ 9 เดือนแรกปี 2559 สําหรับปริ มาณขายในปี 2561 - 2566 ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระกําหนดให้ ปริ มาณการขายเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1.50 ต่อปี โดยอัตราการใช้ กําลังการผลิตไม่เกินร้ อยละ 90 และในปี
2567 – 2598 กําหนดให้ ปริมาณการผลิตคงที่
ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลีย่ ต่อเมตรในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 11.19 หยวน 10.14 หยวน 9.67
หยวน และ 9.83 หยวน ตามลําดับ โดยราคาขายทีเ่ ปลีย่ นแปลงเกิดจากราคาวัตถุดบิ และ Product Mix ที่ตา่ งกันในแต่ละ
ปี ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2558 – 2559 ราคาขายเฉลีย่ ที่ลดลงมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ ในช่วงไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 เท่ากับ 9.83 หยวนต่อเมตร ซึง่ เท่ากับราคาขายเฉลีย่ ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560 –
2598 กําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.50 ต่อปี ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตราการเติบโตของราคาขายในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนสินค้ าซื ้อมาขายไป ค่าแรงงานทางตรง ค่าพลังงาน ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ค่าแรงงานทางอ้ อม ค่าเสือ่ มราคา และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 SSH มีต้นทุนขายจํานวน 64.81 ล้ านหยวน, 89.21 ล้ าน
หยวน 78.10 ล้ านหยวน และ 62.85 ล้ านหยวน ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.60, ร้ อยละ 84.95 ร้ อยละ
83.88 และร้ อยละ 78.76 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยลดลงส่วนใหญ่จากรายได้ เพิม่ ขึ ้นขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยคงที่
ไม่ได้ เพิ่มขึ ้น
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้
ต้ นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และปี 2560 – 2598 เท่ากับร้ อยละ 47.80 ของรายได้ จากการขาย (ผลิตเอง)
ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ต้ นทุนวัตถุดิบต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ สะท้ อน
ถึงโคงสร้ างต้ นทุนในปั จจุบนั และ Product Mix ตามแผนงานของ SSH
ต้ นทุนสินค้ าซื ้อมาขายไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และปี 2560 – 2598 เท่ากับร้ อยละ 78.70 ของรายได้ จากการ
ขาย (Trading) ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ต้ นทุนสินค้ าซื ้อมาขายไปต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 ซึง่ สะท้ อนถึงโครงสร้ างต้ นทุนในปั จจุบนั (ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ใช้ อตั ราส่วนต้ นทุนสินค้ าซื ้อมา
ขายไปต่อรายได้ จากการซื ้อมาขายไปในปี 2557 เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวของปี 2557 ตํ่ากว่าปี 2558 และ 9 เดือน
แรกของปี 2559 ค่อนข้ างมาก)
ต้ นทุนการผลิตผันแปร เช่น ค่าพลังงาน ค่าแรงงานทางตรง และค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี
2559 และปี 2560 – 2598 เท่ากับร้ อยละ 15.76 ของรายได้ จากการขาย (ผลิตเอง) ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนต้ นทุนการผลิต
ผันแปรต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 – 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559
ค่าใช้ จ่ายคงที่ (ไม่รวมค่าเสือ่ มราคา) ในปี 2559 เท่ากับ 10.07 ล้ านหยวน ซึง่ เท่ากับค่าใช้ จ่ายคงทีใ่ นช่วง 9 เดือนแรกปี
2559 และคิดเป็ นรายปี (Annualized) และค่าแรงงานทางอ้ อมในปี 2560 – 2598 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 จากปี ก่อนหน้ า
ประมาณการต้ นทุนขาย สรุปได้ ดงั นี ้
SSH

ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนสินค้ าซื ้อมาขายไป
ต้ นทุนผลิตผันแปร
ต้ นทุนผลิตคงที่
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
รวมต้ นทุนขาย
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จาก
การขาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนต้ นทุนขายไม่รวมค่า
เสื่อมราคาต่อรายได้ จากการขาย
(ร้ อยละ)
SSH
ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนสินค้ าซื ้อมาขายไป
ต้ นทุนผลิตผันแปร
ต้ นทุนผลิตคงที่
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
รวมต้ นทุนขาย
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จาก
การขาย (ร้ อยละ)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2554A
36.08
8.78
7.68
4.54
9.28
66.37
79.06%

2555A
30.16
4.32
8.68
6.34
11.21
60.72
89.61%

2556A
30.43
4.85
9.76
6.78
13.00
64.81
98.60%

2557A
46.04
4.64
14.43
10.95
13.15
89.21
84.95%

2558A 9M2559A
41.63
34.37
4.12
3.33
14.16
11.52
10.08
7.55
8.11
6.08
78.10
62.85
83.88% 78.76%

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2559F
2560F
45.52
45.28
4.35
4.15
15.20
14.93
10.07
10.37
8.18
9.05
83.32
83.78
79.32% 81.74%

68.01%

73.06%

78.82%

72.43%

75.17%

71.53%

2561F
46.65
4.28
15.38
10.68
9.63
86.62
82.02%

2562F
48.06
4.41
15.84
11.00
10.25
89.56
82.32%

2563F
49.51
4.54
16.32
11.33
10.59
92.30
82.35%

2564F
51.01
4.68
16.82
11.67
10.95
95.12
82.38%

2565F
52.55
4.82
17.33
12.02
11.00
97.71
82.14%

71.14%

2566F
54.14
4.97
17.85
12.38
11.09
100.42
81.94%

72.91%

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2567F - 2597F 2598F1/
54.95 – 85.89
43.59
5.04 – 7.88
4.00
18.12 – 28.32
14.37
12.75 – 30.95
15.94
8.15 – 7.03
5.54
99.01 – 160.07
83.44
79.59% - 82.33% 84.56%
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SSH
2561F
2562F
อัตราส่วนต้ นทุนขายไม่รวมค่า
72.90% 72.90%
เสื่อมราคาต่อรายได้ จากการขาย
(ร้ อยละ)
หมายเหตุ: 1/ ดําเนินธุรกิจถึง 13 กรกฎาคม 2598

2563F
72.90%

2564F
72.90%

2565F
72.89%

2566F
2567F - 2597F
72.89% 73.04% - 78.71%

2598F1/
78.94%

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายประกอบด้ วย ค่าระวาง ค่าขนส่ง (FOB) ค่าภาษี ขาย และค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการขายเท่ากับ 2.19 ล้ านหยวน 3.75 ล้ าน
หยวน 3.66 ล้ านหยวน และ 2.85 ล้ านหยวน ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.33 ร้ อยละ 3.57 ร้ อยละ 3.93 และร้ อยละ
3.58 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการขายใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และปี 2560 – 2598 เท่ากับร้ อยละ 3.70 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ สัดส่วนค่าใช้ จ่าย
ในการขายต่อรายได้ จากการขายในปี 2557 – 2558 และ 9 เดือนแรกปี 2559 ซึง่ สะท้ อนถึงโครงสร้ างการขายในประเทศ
และส่งออก ณ ปั จจุบนั ของ SSH
 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารประกอบด้ วย เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสํานักงาน การ
ตังสํ
้ ารอง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริ หารจัดการ ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารเท่ากับ 6.77 ล้ านหยวน 9.82 ล้ าน
หยวน 8.91 ล้ านหยวน และ 7.13 ล้ านหยวน ตามลําดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.16 ในปี 2557 และลดลงร้ อยละ 9.32 ในปี
2558 จากปี กอ่ นหน้ า และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.81 ในช่วง 9 เดือนปี 2559 (Annualized) ตามลําดับ
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารในปี
2559 เท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ นรายปี (Annualized) และค่าใช้ จา่ ยในการ
บริ หารในปี 2560 – 2598 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริหาร สรุปได้ ดงั นี ้
SSH
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
% ค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้ อยละ)
% ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อรายได้
จากการขาย (ร้ อยละ)
SSH
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2554A
1.45
6.77
1.73%

2555A
2.15
7.91
3.17%

2556A
2.19
6.77
3.33%

2557A
3.75
9.82
3.57%

8.29%

11.97%

10.55%

9.54%

2561F
3.81
9.99

2562F
3.93
10.29

2563F
4.05
10.60

2564F
4.17
10.91

2558A 9M2559A
3.66
2.85
8.91
7.13
3.93%
3.58%
9.84%

2565F
4.29
11.24

9.15%

2566F
4.42
11.58

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2559F
2560F
3.76
3.70
9.42
9.70
3.58%
3.70%
9.18%

9.70%

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2567F - 2597F 2598F1/
4.49 – 7.02
3.56
11.93 - 28.95
17.89
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SSH
2561F
2562F
% ค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อรายได้
3.70%
3.70%
จากการขาย (ร้ อยละ)
% ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อรายได้
9.70%
9.69%
จากการขาย (ร้ อยละ)
หมายเหตุ: 1/ ดําเนินธุรกิจถึง 13 กรกฎาคม 2598

2563F
3.70%

2564F
3.70%

2565F
3.70%

9.69%

9.69%

9.69%

2566F
3.70%

2567F - 2597F
3.70%

2598F1/
3.70%

9.68% 9.83% - 15.26% 18.59%

 ต้ นทุนทางการเงิน
ปั จจุบนั SSH มีเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวโยงกัน (SSF) จํานวน 20 ล้ านหยวน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.50 ต่อปี
ครบกําหนดชําระคืนวันที่ 21 กันยายน 2560
 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลเท่ากับ ร้ อยละ 25
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จา่ ยลงทุนสินทรัพย์ถาวรในปี 2560 เท่ากับ 3.15 ล้ านหยวน และในปี 2561 เท่ากับ 3.00 ล้ านหยวนต่อปี
ตามงบประมาณลงทุนของ SSH นอกจากนี ้ ในปี 2562 – 2596 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี และในปี 2597 เท่ากับ 4.35 ล้ าน
หยวน และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยลงทุนในปี 2598
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2557 – 2558 และ 9 เดือนแรกปี 2559 และพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
80.00
วันโดยเฉลีย่
สินค้ าคงเหลือ
82.00
วันโดยเฉลีย่
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
52.70
วันโดยเฉลีย่
 อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับร้ อยละ 90 ต่อปี
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 - 2598 เป็ นดังต่อไปนี ้
SSH
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่า
เสื่อมราคา (EBITDA)
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

2566F

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2567F 2568F

102.58
21.30
9.40
16.60

100.00
18.29
4.89
14.24

103.03
18.54
4.74
14.67

106.14
18.78
4.56
15.11

109.35
19.31
4.67
15.56

112.65
19.86
4.78
16.03

116.06
20.75
5.21
16.51

119.57
21.62
5.61
17.00

121.36
24.87
8.45
16.89

123.18
28.41
11.57
16.77

8.30

4.07

3.70

3.42

3.50

3.58

3.91

4.21

6.34

8.68

148.22
35.61
112.61

132.65
15.98
116.68

133.43
16.39
117.05

134.20
16.81
117.39

134.95
17.21
117.74

135.71
17.62
118.10

136.48
17.99
118.49

137.29
18.38
118.91

137.72
18.18
119.54

138.34
17.93
120.41

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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SSH
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่า
เสื่อมราคา (EBITDA)
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2569F

2570F

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2577F 2578F

125.03
28.61
11.33
16.64

126.90
28.81
11.08
16.49

128.81
28.99
10.80
16.33

130.74
29.18
10.51
16.15

132.70
29.36
10.21
15.96

134.69
29.53
9.88
15.76

136.71
29.70
9.53
15.53

138.76
29.86
9.16
15.29

140.84
30.01
8.77
15.03

142.95
31.74
9.94
14.76

8.50

8.31

8.10

7.89

7.65

7.41

7.15

6.87

6.58

7.46

139.44
18.18
121.26

140.52
18.43
122.09

141.58
18.68
122.90

142.63
18.94
123.69

143.65
19.20
124.46

144.66
19.47
125.20

145.65
19.74
125.91

146.62
20.02
126.60

SSH
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่า
เสื่อมราคา (EBITDA)
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2579F

2580F

2581F

2582F

2583F

2584F

2585F

2586F

147.56 148.37
20.31
20.37
127.26 128.00
(หน่วย: ล้ านหยวน)
2587F 2588F

145.10
32.02
9.64
14.46

147.28
32.15
9.18
14.15

149.48
32.27
8.70
13.81

151.73
32.38
8.19
13.45

154.00
32.49
7.65
13.07

156.31
32.58
7.08
12.67

158.66
32.67
6.49
12.24

161.04
32.74
5.87
11.79

163.45
32.80
5.21
11.32

165.90
32.85
4.53
10.81

7.23

6.89

6.52

6.14

5.74

5.31

4.87

4.40

3.91

3.39

149.37
20.64
128.72

150.36
20.95
129.41

151.32
21.25
130.07

152.25
21.57
130.68

153.14
21.89
131.25

154.00
22.21
131.78

154.82
22.55
132.27

155.60
22.89
132.71

SSH
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่า
เสื่อมราคา (EBITDA)
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2589F

2590F

2591F

2592F

2593F

2594F

2595F

2596F

156.34 157.03
23.24
23.59
133.10 133.44
(หน่วย: ล้ านหยวน)
2597F 2598F

168.39
32.89
3.81
10.28

170.92
32.92
3.05
9.72

173.48
32.93
2.26
9.13

176.09
32.93
1.44
8.51

178.73
32.91
0.57
7.86

181.41
32.88
(0.33)
7.18

184.13
32.83
(1.27)
6.46

186.89
32.76
(2.26)
5.70

189.69
33.55
(2.42)
4.91

96.27
14.82
(6.63)
(0.84)

2.86

2.29

1.70

1.08

0.43

(0.33)

(1.27)

(2.26)

(2.42)

(6.63)

157.68
23.95
133.73

158.27
24.32
133.96

158.82
24.70
134.13

159.31
25.08
134.23

159.75
25.47
134.28

159.82
25.87
133.95

158.95
26.28
132.67

157.11
26.70
130.41

154.98
26.99
127.99

121.36
0.00
121.36
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 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ SSH เลิกกิจการเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาสิทธิการใช้ ทดี่ ินในเดือนกรกฎาคม
2598 ดังนัน้ Terminal Value กําหนดให้ เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวร ณ วันเลิกกิจการ
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดหรื อ WACC ที่คํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 9.20 ต่อปี (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5 ของ
รายงานฉบับนี ้)
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที่กําหนดข้ างต้ นจะสามารถคํานวนกระแสเงินสดของ SSH ได้ ดงั นี ้
SSH
2559F
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
9.40
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
0.00
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
8.48
เงินทุนหมุนเวียน
(11.19)
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
(2.07)
กระแสเงินสดของกิจการ
4.62
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
4.62

2560F 2561F
4.89
4.74
0.00 (1.04)
9.35
9.93
(0.64) (0.93)
(3.15) (3.00)
10.45
9.70

SSH
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2569F
11.33
(2.83)
5.31
(0.58)
(3.80)
9.43

2570F 2571F
11.08 10.80
(2.77) (2.70)
5.41
5.53
(0.58) (0.59)
(3.91) (4.03)
9.22
9.01

SSH
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2579F
9.64
(2.41)
4.82
(0.68)
(5.11)
6.27

3.91

1.08
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9.57

3.50

8.13

3.13

2580F 2581F
9.18
8.70
(2.30) (2.17)
4.96
5.11
(0.66) (0.67)
(5.26) (5.42)
5.93
5.54
0.93

0.80

2562F 2563F 2564F
4.56
4.67
4.78
(1.14) (1.17) (1.19)
10.55 10.89 11.25
(0.96) (1.03) (1.06)
(3.09) (3.18) (3.28)
9.92 10.18 10.50
7.62

7.16

6.76

2572F 2573F 2574F
10.51 10.21
9.88
(2.63) (2.55) (2.47)
5.64
5.76
5.88
(0.60) (0.61) (0.62)
(4.15) (4.28) (4.41)
8.77
8.53
8.27
2.79

2.49

2.21

2582F 2583F 2584F
8.19
7.65
7.08
(2.05) (1.91) (1.77)
5.27
5.42
5.59
(0.68) (0.69) (0.70)
(5.58) (5.75) (5.92)
5.14
4.72
4.28
0.68

0.57

0.47

2565F 2566F
5.21
5.61
(1.30) (1.40)
11.30 11.39
(1.14) (1.17)
(3.38) (3.48)
10.69 10.96
6.30

5.92

2575F 2576F
9.53
9.16
(2.38) (2.29)
6.00
6.13
(0.62) (0.63)
(4.54) (4.67)
7.99
7.70
1.95

1.72

2585F 2586F
6.49
5.87
(1.62) (1.47)
5.75
5.93
(0.71) (0.72)
(6.10) (6.28)
3.82
3.33
0.39

0.31

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2567F 2568F
8.45 11.57
(2.11) (2.89)
8.45
5.20
(1.00) (1.05)
(3.58) (3.69)
10.20
9.14
5.04
4.14
(หน่วย: ล้ านหยวน)
2577F 2578F
8.77
9.94
(2.19) (2.49)
6.26
4.82
(0.64) (0.88)
(4.81) (4.96)
7.39
6.44
1.52
1.21
(หน่วย: ล้ านหยวน)
2587F 2588F
5.21
4.53
(1.30) (1.13)
6.10
6.29
(0.73) (0.73)
(6.47) (6.66)
2.82
2.28
0.24

0.18
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SSH
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2589F
3.81
(0.95)
6.48
(0.74)
(6.86)
1.72
0.12

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

2590F 2591F
3.05
2.26
(0.76) (0.57)
6.67
6.87
(0.75) (0.76)
(7.07) (7.28)
1.14
0.52
0.07

0.03

2592F 2593F 2594F
1.44
0.57 (0.33)
(0.36) (0.14)
0.00
7.08
7.29
7.51
(0.77) (0.78) (0.79)
(7.50) (7.73) (7.96)
(0.12) (0.79) (1.57)

2595F 2596F
(1.27) (2.26)
0.00
0.00
7.73
7.96
(0.80) (0.81)
(8.20) (8.44)
(2.54) (3.55)

(0.01)

(0.11)

(0.04)

(0.07)

(0.14)

(หน่วย: ล้ านหยวน)
2597F 2598F
(2.42) (6.63)
0.00
0.00
7.33
5.79
(0.94) 59.87
(4.35)
0.00
(0.38) 59.03
(0.01)

1.99

SSH
ล้ านหยวน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
0.241/
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
97.432/
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
17.163/
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(20.00)3/
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
94.59
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าปั จจุบนั ของราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเลิกกิจการ
2/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว
3/ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจํานวน 17.16 ล้ านหยวน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 20.00
ล้ านหยวน จากงบการเงินของ SSH สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SSH เท่ากับ 94.59 ล้ านหยวน (เทียบเท่า 13.88 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ)
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 จากอัตราส่วนลดข้ างต้ น
SSH

หน่ วย

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.66%
9.20%
8.74%
มูลค่ากิจการ SSH
ล้ านหยวน
91.30
94.59
98.11
1/
1/
มูลค่ากิจการ SSH
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
13.39
13.88
14.391/
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ 5.2181
บาท/หยวน หรือ 0.1467 เหรียญสหรัฐ/หยวน (ที่มา: www.bot.or.th)

ผลจากการวิเคราะห์ความไวโดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการ SSH เท่ากับ 91.30 – 98.11
ล้ านหยวน (เทียบเท่า 13.39 – 14.39 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จดั ทําโดยอ้ างอิงจากสมมติฐานที่ได้ รับจาก SSH ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ SSH หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทําให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ของ SSH หรื อเปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กําหนดไว้ อาจทําให้ ประมาณการที่กําหนดขึ ้นภายใต้
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สมมติฐานที่กล่าวมาข้ างต้ นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของ SSH ที่ประเมินได้
เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน
2.6

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SSH
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่
เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ทีม่ า: www.bot.or.th)
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของ SSH ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
SSH

มูลค่ ากิจการ SSH
มูลค่ ากิจการ SSH
ความเหมาะสมของวิธี
(ล้ านหยวน)
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
ประเมินมูลค่ า
1/
(1)
(2) = (1) * FX
/
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
104.55
15.34
ไม่เหมาะสม
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
126.41
18.55
เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
177.38 – 189.75
26.02 – 27.84
ไม่เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น
15.18 – 19.20
2.23 – 2.82
ไม่เหมาะสม
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
91.30 – 98.11
13.39 – 14.39
เหมาะสม
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ
35.5685 บาท/เหรียญสหรัฐ หรือ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ที่มา: www.bot.or.th)

จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่ากิจการ SSH ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง 15.18 –
189.75 ล้ านหยวน (หรื อประมาณ 2.23 – 27.84 เหรี ยญสหรัฐ)
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SSH ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คาํ นึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํา
กําไรของ SSH ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี
นี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของ SSH และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SSH ได้
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วเป็ นวิธีที่มกี ารปรับปรุงรายการต่างๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ
ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ีปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สนิ
และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต รายการปรับปรุงตามเงื่อนไขการทํารายการในครัง้ นี ้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถ
ในการทํากําไรของ SSH ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้น SSH ด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
สะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานของสินทรัพย์ของ SSH ได้ ในระดับหนึง่
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SSH มา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
(NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4
บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริ ษัทที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นบริษัทที่อยูใ่ นหลายประเทศที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะมีปัจจัย
ที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ของแต่ละประเทศ ที่แตกต่างจากประเทศจีน ทําให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่
สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SSH ได้
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วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SSH ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
เงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับจาก
SSH และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต อันมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SSH ไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็
จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SSH ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่
ปรับปรุงแล้ วและวิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
เนื่องจากวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วสะท้ อนถึงมูลค่า
พื ้นฐานของ SSH ขณะที่วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดสามารถสะท้ อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ SSH
ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value)
ของมูลค่ากิจการ SSH เท่ากับ 13.39 – 18.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 91.30 – 126.41 ล้ านหยวน หรื อ
ประมาณ 476.42 – 659.63 ล้ านบาท)
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3. มูลค่ าหุ้นสามัญของ SRP
3.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SRP ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่
โดยในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SRP ตามงบการเงินสําหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Ernst & Young Hua Ming LLP Shanghai Branch19 และเป็ นงบการเงิน
ฉบับล่าสุด ทังนี
้ ้ สามารถนํางบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SRP ได้ ดงั นี ้
SRP

หน่ วย: ล้ านหยวน
หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
ทุนชําระแล้ ว
24.65
3.621/
ส่วนเกินทุน
0.02
0.001/
สํารองส่วนเกิน
12.32
1.811/
กําไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
111.04
16.291/
148.02
21.721/
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น หรือมูลค่ าตามบัญชี
สัดส่วนการจําหน่ายเงินลงทุน
10.00%
10.00%
2.171/
มูลค่ าตามบัญชีตามสัดส่ วนการจําหน่ ายเงินลงทุน
14.80
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เท่ากับ 5.2181 บาทต่อ
1 หยวน และ 35.5685 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ หรื อ 0.1467 หยวนต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ

จากการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SRP เท่ากับ 148.02 ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ
21.72 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อมูลค่ากิจการ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 14.80 ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ
2.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
3.2

วิธีมูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SRP หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพัน
และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันทีใ่ นงบการเงิน หรื อรายการที่มี
ผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่
ยังไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ไม่มีอํานาจ
บริ หารงานกิจการ ทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลทําได้ จํากัด รวมทัง้ SRP ไม่ได้ จดั ให้ มีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่ ทําให้ ไม่มี
ข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีได้ ดังนัน้ CapAd จึงไม่ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SRP ตามวิธีนี ้
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SRP โดยการนํามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามทีป่ รากฏในงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Ernst & Young Hua Ming
LLP Shanghai Branch และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 14.80 ล้ านหยวน หรื อ 2.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คูณด้ วย

3.3

19

โปรดดูเชิงอรรถ 16
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ค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4
บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม ซึง่ ใกล้ เคียงกับธุรกิจของ SRP โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SRP
Eaton Corporation Plc. (ETN:US)
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
Semperit AG Holding (SEM:AV)
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ากิจการของ SRP (ล้ านหยวน)
มูลค่ากิจการของ SRP (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
มูลค่ ากิจการของ SRP ตามสัดส่ วน
การจําหน่ ายไป (ร้ อยละ 10)
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
1.99
4.13
1.64
0.78
1.81
268.64
39.41
3.94

15 วัน
1.99
4.10
1.58
0.80
1.78
264.01
38.73
3.87

ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
2.00
1.95
1.93
1.95
4.09
3.96
3.83
3.78
1.52
1.48
1.46
1.50
0.80
0.75
0.73
0.71
1.76
1.72
1.70
1.72
260.57 254.12 251.13 254.83
38.23
37.28
36.84
37.38
3.82
3.73
3.68
3.74

180 วัน
1.91
3.56
1.55
0.67
1.73
256.32
37.60
3.76

360 วัน
1.81
3.24
1.66
0.64
1.73
256.76
37.67
3.77

จากการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SRP เท่ากับ 251.13 – 268.64 ล้ านหยวน (เท่ากับ
ประมาณ 36.84 – 39.41 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อมูลค่ากิจการ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 25.11 – 26.86
ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ 3.68 – 3.94 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
3.4

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SRP โดยการนํากําไรสุทธิตอ่ หุ้นของ SRP (Earnings per Share) ในงบ
การเงินสําหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Ernst & Young
Hua Ming LLP Shanghai Branch และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 37.80 ล้ านหยวน หรื อ 5.55 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
(TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม ซึง่ ใกล้ เคียงกับธุรกิจของ SRP โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23
มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SRP
Eaton Corporation Plc. (ETN:US)
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
Semperit AG Holding (SEM:AV)
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ากิจการของ SRP (ล้ านหยวน)
มูลค่ากิจการของ SRP (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

7 วัน
15.27
22.24
20.47
28.71
21.36
807.23
118.43

15 วัน
15.24
22.09
19.73
29.28
20.91
790.43
115.96

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
15.30
14.97
14.78
14.86
22.04
21.33
20.62
20.26
19.06
18.50
17.60
16.98
29.21
27.64
28.07
28.52
20.55
19.91
19.11
18.62
776.64 752.74 722.35 703.86
113.94 110.43 105.97 103.26

180 วัน
14.45
19.65
16.31
29.18
17.98
679.65
99.71

360 วัน
13.15
17.59
16.18
29.57
16.89
638.26
93.64
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SRP
มูลค่ ากิจการของ SRP ตามสัดส่ วน
การจําหน่ ายไป (ร้ อยละ 10)
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
11.84

15 วัน
11.60

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
11.39
11.04
10.60
10.33

180 วัน
9.97

360 วัน
9.36

จากการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SRP เท่ากับ 638.26 – 807.23 ล้ านหยวน (เท่ากับ
ประมาณ 93.64 – 118.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หรื อมูลค่ากิจการ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 63.83 – 80.72
ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ 9.36 – 11.84 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ SRP ในอนาคต โดยการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหา
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SRP ในระยะเวลา 29 ปี ข้างหน้ า (ปี 2560 – 10
10 พฤษภาคม 2588) ตามระยะเวลาอนุญาตให้ ดําเนินกิจการที่เหลืออยู่ โดย SRP ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2538 ทังนี
้ ้ ก่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ ้นสุดลง
180 วัน SRP อาจยื่นคําขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอขยายระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาตได้ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้
รับการขยายออกไป SRP จะถูกชําระบัญชีเมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ ้นสุดลง และเงินได้ ที่ได้ รับจากจากขายสินทรัพย์จะจ่าย
คืนผู้ถือหุ้นภายหลังจากชําระหนี ้ให้ เจ้ าหนี ้แล้ ว สมมติฐานของการประมาณการตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SRP จะ
ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมี
นัยสําคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ไม่มีอํานาจ
บริ หารงานกิจการ ทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลอาจจํากัด ประกอบกับการบริ หารงานบริ ษัทในกลุม่ Semperit ในต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด ดังนัน้ การจัดทําประมาณการทางการเงินของ SRP จัดทํา
โดยอ้ างอิงข้ อมูลและอัตราส่วนทางการเงินในอดีต สมมติฐานทีไ่ ด้ รับจากบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของ SRP ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หาก
ภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ SRP รวมทังสถานการณ์
้
ภายในของ SRP มี
การเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานทีก่ ําหนด มูลค่ากิจการของ SRP ที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลง
ไปด้ วยเช่นกัน
SRP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2538 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตราวจับ
บันไดเลือ่ น โดยบริ ษัทฯ และ Semperit ถือหุ้น SRP ในสัดส่วนร้ อยละ 10 และ 90 ตามลําดับ
3.5

สมมติฐานที่สาํ คัญของประมาณการทางการเงินของ SRP สรุปได้ ดงั นี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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รายได้ และต้ นทุนขาย
(1) รายได้ จากการขาย
ประมาณการรายได้ จากการขายจากปริ มาณขายและราคาขาย ประมาณการในปี 2559 - 2588 กําหนดให้ SRP
มีปริ มาณขายราวจับบันไดเลือ่ นประมาณ 1.50 ล้ านเมตรต่อปี ใกล้ เคียงกับปริ มาณขายเฉลีย่ ต่อปี ในปี 2558 - 2558 ที่
ประมาณ 1.52 ล้ านเมตร และกําหนดราคาขายในปี 2559 เท่ากับ 95 หยวนต่อเมตร อ้ างอิงราคาขายเฉลีย่ ในปี 2558 และ
ตลอดระยะเวลาประมาณการ จะไม่มีการเติบโตของราคาขาย เนือ่ งจาก SRP มีราคาขายลดลงตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา
SRP
ปริมาณขาย (ล้ านเมตร)
ราคาขาย (หยวนต่อเมตร)
รายได้ จากการขาย (ล้ านหยวน)

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
1.43
1.51
1.63
1.52
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
102.0
97.7
94.5
94.5
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
146.04 147.35 153.86 143.39 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50

SRP
ปริมาณขาย (ล้ านเมตร)
ราคาขาย (หยวนต่อเมตร)
รายได้ จากการขาย (ล้ านหยวน)

2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50

SRP
2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587
ปริมาณขาย (ล้ านเมตร)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
ราคาขาย (หยวนต่อเมตร)
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
รายได้ จากการขาย (ล้ านหยวน) 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50
หมายเหตุ: 1/ ระยะเวลา 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2588

(2) รายได้ อ่ นื
ประมาณการรายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ ดอกเบี ้ย เท่ากับร้ อยละ 0.80 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนรายได้
อื่นต่อรายได้ จากการขายเฉลีย่ ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
(3) ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายพนักงานผลิต ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต และค่าเสือ่ มราคา เป็ นต้ น
ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559สัดส่วนต้ นทุนขายเท่ากับร้ อยละ 57.90, ร้ อยละ 56.90, ร้ อยละ 52.20
และร้ อยละ 54.30 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ ประมาณการในปี 2559 – 2588 กําหนดสัดส่วนต้ นทุนขายต่อ
รายได้ จากการชายเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 55.32 อ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนขายเฉลีย่ ในปี 2556 - 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2559 ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนขายเฉลีย่ ในอดีตที่ผา่ นมา เนื่องจากข้ อจํากัด
ในการเข้ าถึงข้ อมูลในเชิงลึก เพราะบริ ษัทฯ ถือหุ้น SRP เพียงร้ อยละ 10 เท่านัน้
(4) ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน (Operating expenses) และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ประมาณการค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารร้ อยละ 18.60 ของรายได้ จากการขาย
อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขายในปี 2558 และงวด 9
เดือนแรกของปี 2559 ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการโดยอ้ างอิงสัดส่วนต้ นทุนขายเฉลีย่ ในอดีตที่ผา่ นมา
เนื่องจากข้ อจํากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลในเชิงลึก เพราะบริ ษัทฯ ถือหุ้น SRP เพียงร้ อยละ 10 เท่านัน้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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(หน่วย: ล้ านหยวน)

SRP
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต่อรายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)

2556
22.30

2557
22.08

2558
28.15

2559
24.23

2560
26.51

2561
26.51

2562
26.51

2563
26.51

2564
26.51

2565
26.51

2566
26.51

15.27% 14.98% 18.30% 16.90% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60%

(หน่วย: ล้ านหยวน)
SRP

2567
26.51

2568
26.51

2569
26.51

2570
26.51

2571
26.51

2572
26.51

2573
26.51

2574
26.51

2575
26.51

2576
26.51

2577
26.51

ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60%
และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต่อรายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)

(หน่วย: ล้ านหยวน)
SRP

2578
26.51

2579
26.51

2580
26.51

2581
26.51

2582
26.51

2583
26.51

2584
26.51

2585
26.51

2586
26.51

2587
26.51

2588
8.84

ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 18.60%
และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต่อรายได้ จากการขาย (ร้ อยละ)

 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
SRP มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 25 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ในปี 2559 -2586 ประมาณการค่าใช้ จา่ ยลงทุนเท่ากับร้ อยละ 4 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่าย
ลงทุนเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ยเพื่อบํารุงรักษาเครื่ องจักรเพื่อให้ มีสภาพดี
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 และพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
74 วัน
สินค้ าคงเหลือ
เฉลีย่ ประมาณ
62 วัน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
45 วัน
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2556 - 2588 เป็ นดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ านหยวน)
SRP
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนภาษี และค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กําไรขันต้
้ น

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
146.04 147.35 153.86 143.39 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50
84.52 83.87 80.33 79.33 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84
0.81
0.61
0.84
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
60.72 62.87 72.69 63.49 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09
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SRP
รายได้ อื่น
กําไรจากการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

2556
0.09
0.85
22.30

2557
2.22
1.25
22.08

2558
3.20
1.41
28.15

2559
1.15
0.86
24.23

2560
1.14
0.86
26.51

2561
1.14
0.86
26.51

2562
1.14
0.86
26.51

2563
1.14
0.86
26.51

2564
1.14
0.86
26.51

2565
1.14
0.86
26.51

2566
1.14
0.86
26.51

39.36
10.92
28.44

44.26
11.69
32.58

49.14
11.46
37.68

41.26
10.32
30.95

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

(หน่วย: ล้ านหยวน)
SRP
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนภาษี และค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กําไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กําไรจากการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50
78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51
38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

(หน่วย: ล้ านหยวน)
SRP
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนภาษี และค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ อง
กําไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กําไรจากการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50
78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51
38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

38.58
9.65
28.94

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ไม่มีการประมาณการอัตราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจาก SRP ได้ รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน 50 ปี ซึง่ จะสิ ้นสุดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2588
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดหรื อ WACC ที่คํานวณได้ จะเท่ากับร้ อยละ 9.20 ต่อปี (โปรดดูสมมติฐานการคํานวณอัตราส่วนลด
ในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5 ของรายงานฉบับนี ้)
จากข้ อมูลและสมมติฐานทีก่ ําหนดข้ างต้ น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ SRP ได้ ดงั นี ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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2588
47.50
26.28
0.19
21.03
0.38
0.29
8.84
12.86
3.22
9.65
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

SRP (หน่ วย: ล้ านหยวน)
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2559
41.26
10.32
3.40
(16.88)
(1.37)
16.10

2560
38.58
9.65
4.31
0.21
(5.70)
27.75

2561
38.58
9.65
5.43
(5.70)
28.67

2562
38.58
9.65
6.48
(5.70)
29.72

2563
38.58
9.65
7.62
(5.70)
30.86

2564
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2565
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2566
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2567
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2568
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

16.10

25.41

24.04

22.82

21.70

20.61

18.88

17.29

15.83

14.50

SRP (หน่ วย: ล้ านหยวน)
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2569
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2570
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2571
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2572
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2573
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2574
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2575
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2576
38.58
9.65
8.76
(5.70)
32.00

2577
38.58
9.65
7.56
(5.70)
30.79

2578
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

13.28

12.16

11.13

10.20

9.34

8.55

7.83

7.17

6.32

5.44

SRP (หน่ วย: ล้ านหยวน)
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2579
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2580
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2581
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2582
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2583
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2584
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2585
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2586
38.58
9.65
5.70
(5.70)
28.94

2587
38.58
9.65
4.56
33.50

2588
12.86
3.22
3.42
31.05
47.54

4.98

4.56

4.18

3.83

3.50

3.21

2.94

2.69

2.85

3.92

SRP
มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดของกิจการรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity)
สัดส่วนการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SRP
กระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการจําหน่ายเงินลงทุนใน SRP
กระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นตามสัดส่ วนการจําหน่ ายเงินลงทุนใน SRP (ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
หมายเหตุ: 1/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว

(ล้ านหยวน)
325.271/
77.53
402.80
10.00%
40.28
5.91

จากการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 40.28
ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ 5.91 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่ากิจการ โดย
ปรับค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
หน่ วย

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.66%
9.20%
8.74%
มูลค่ากิจการของ SRP
ล้ านหยวน
390.75
402.80
415.69
มูลค่ากิจการของ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไป (10%)
ล้ านหยวน
39.08
40.28
41.57
มูลค่ากิจการของ SRP ตามสัดส่วนการจําหน่ายไป (10%) ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
5.73
5.91
6.10
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เท่ากับ 5.2181 บาทต่อ
1 หยวน และ 35.5685 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ หรื อ 0.1467 หยวนต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการของ SRP ตามสัดส่วนการ
จําหน่ายไปอยูร่ ะหว่าง 39.08 – 41.57 ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ 5.73 – 6.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
3.6

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SRP
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่ากิจการของ SRP จากการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
SRP

มูลค่ ากิจการ SRP

มูลค่ ากิจการ SRP

มูลค่ ากิจการ SRP
ความเหมาะสม
ตามสัดส่ วนที่จะ
ของวิธีประเมิน
จําหน่ ายไป
มูลค่ า
(ล้ านหยวน)
(ล้ านเหรียญสหรัฐ) (ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(1)
(2) = (1) * FX1/
(3) = (2) * 10%
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
148.02
21.72
2.17
ไม่เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
251.13 – 268.64
36.84 – 39.41
3.68 – 3.94
ไม่เหมาะสม
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น
638.26 – 807.23
93.64 – 118.43
9.36 – 11.84
ไม่เหมาะสม
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
390.75 - 415.69
57.32 – 60.98
5.73 – 6.10
เหมาะสม
หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม
2560 ซึง่ เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรียญสหรัฐ หรื อ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ทีม่ า:
www.bot.or.th)

จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่ากิจการของ SRP ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง 148.02
- 807.23 ล้ านหยวน หรื อประมาณ 21.72 - 118.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SRP ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คาํ นึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํา
กําไรของ SRP ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี
นี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของ SRP และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SRP ได้
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SRP มา
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
(NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4
บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าบริ ษัทที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษัทที่อยูใ่ นหลายประเทศที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะมีปัจจัยที่กระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของอัตรา
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แลกเปลีย่ น ของแต่ละประเทศ ที่แตกต่างจากประเทศจีน ทําให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่สามารถนํามาเป็ น
เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นทีเ่ หมาะสมของ SRP ได้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SRP ในอนาคต ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้ รับจาก SRP และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต
อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SRP ไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็
จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีทเี่ หมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SRP ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสด เนื่องจากเป็ นวิธีทสี่ ะท้ อนความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair
Value) ของมูลค่ากิจการของ SRP เท่ากับ 390.75 - 415.69 ล้ านหยวน (เท่ากับประมาณ 57.32 – 60.98 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ)
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4. มูลค่ าหุ้นสามัญของ SUSA
4.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SUSA ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SUSA ตามงบการเงินสําหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่
้ ้ สามารถนํา
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Clifton Larson Allen LLP20 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทังนี
งบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SUSA ได้ ดงั นี ้
SUSA
ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock)
ทุนชําระแล้ ว (Paid in Capital)
กําไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น หรือมูลค่ าตามบัญชี
สัดส่วนการจําหน่ายไป
มูลค่ าตามบัญชีตามสัดส่ วนการขายหุ้น

หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
0.004
4.161
16.816
20.981
25.00%
5.245

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SUSA เท่ากับ 20.98 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่าหุ้น
SUSA ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 5.25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
4.2

วิธีมลู ค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SUSA หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพัน
และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันทีใ่ นงบการเงิน หรื อรายการที่มี
ผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่
ยังไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การบริ หารกิจการใน SUSA บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด ทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลอาจ
ทําได้ จํากัด และสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ของ SUSA ได้ แก่ อาคาร, อุปกรณ์, เครื่ องตกแต่งและติดตัง้ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพียงร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม รวมทัง้ SUSA ไม่ได้ จดั ให้ มีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่
ทําให้ ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีได้ ดังนัน้ CapAd จึงไม่ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SUSA
ตามวิธีนี ้
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SUSA โดยการนํามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามทีป่ รากฏในงบ
การเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ CliftonLarsonAllen
LLP และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 5,245.32 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV
Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่
4.3

20

โปรดดูเชิงอรรถ 16
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ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ SUSA โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ซึง่
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SUSA
Hartalega Holdings Bhd.
Kossan Rubber Industries Bhd.
Top Glove Corporation Bhd.
Supermax Corp. Bhd.
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่าหุ้นของ SUSA (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
มูลค่ าหุ้นของ SUSA ตามสัดส่ วน
การจําหน่ ายไป (ร้ อยละ 25)
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
0.96
1.62
1.52
1.54
1.53
32.06
8.02

15 วัน
0.96
1.62
1.52
1.54
1.53
32.06
8.02

ค่ า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน 120 วัน
0.96
0.96
0.95
0.95
1.62
1.62
1.61
1.60
1.52
1.48
1.47
1.46
1.54
1.54
1.54
1.53
1.53
1.51
1.50
1.49
32.06
31.72
31.56
31.34
8.02
7.93
7.89
7.83

180 วัน
0.94
1.59
1.44
1.54
1.49
31.27
7.82

360 วัน
1.01
1.53
1.91
1.54
1.53
32.13
8.03

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SUSA เท่ากับ 31.27 – 32.13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
มูลค่าหุ้น SUSA ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 7.82 – 8.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SUSA โดยการนํากําไรสุทธิตอ่ หุ้นของ SUSA (Earnings per Share)
ในงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่
CliftonLarsonAllen LLP และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 353.73 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น คูณด้ วยค่ามัธยฐาน
(Median) ของ P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX)
จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ SUSA โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13
มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
4.4

SUSA
Hartalega Holdings Bhd.
Kossan Rubber Industries Bhd.
Top Glove Corporation Bhd.
Supermax Corp. Bhd.
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่ าหุ้นของ SUSA (ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ)
มูลค่ าหุ้นของ SUSA ตามสัดส่ วน
การจําหน่ ายไป (ร้ อยละ 25)
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
30.00
23.03
21.71
17.13
22.37
31.65
7.91

15 วัน
29.84
22.95
21.64
17.04
22.29
31.54
7.89

ค่ า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน 120 วัน
29.84
30.08
30.00
29.54
22.89
23.45
23.05
22.49
21.19
19.27
18.45
17.28
17.04
17.42
16.82
16.14
22.04
21.36
20.75
19.89
31.18
30.22
29.36
28.14
7.80
7.55
7.34
7.03

180 วัน
28.67
21.70
16.78
15.36
19.24
27.22
6.81

360 วัน
30.95
23.75
18.66
14.90
21.20
30.00
7.50

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SUSA เท่ากับ 27.22 – 31.65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
มูลค่าหุ้น SUSA ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 6.81 – 7.91 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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4.5

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของ SUSA ในอนาคต โดยการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหา
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SUSA ในระยะเวลา 6 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 2564) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SUSA จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ การบริ หารกิจการใน SUSA บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานอย่างใกล้ ชิด ทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลอาจ
ทําได้ จํากัด ดังนัน้ การจัดทําประมาณการทางการเงินของ SUSA จัดทําโดยอ้ างอิงข้ อมูลและอัตราส่วนทางการเงินในอดีต
สมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของ SUSA ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ SUSA รวมทังสถานการณ์
้
ภายในของ SUSA มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจาก
สมมติฐานที่กําหนด มูลค่ากิจการของ SUSA ที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
SUSA เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2541 เพื่อดําเนิน
ธุรกิจจัดจําหน่ายถุงมือทีใ่ ช้ ในทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทฯ SSC และ Semperit ถือหุ้น SUSA ในสัดส่วนร้ อย
ละ 25, 50 และ 25 ตามลําดับ
สมมติฐานที่สาํ คัญของประมาณการทางการเงินของ SUSA สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ และต้ นทุนขาย
 รายได้ จากการขาย
ประมาณการรายได้ จากการขายของ SUSA จากปริ มาณถุงมือที่จําหน่ายได้ ในแต่ละปี และราคาขาย ประมาณ
การปริ มาณขายในปี 2559 คํานวณจากการปรับปริ มาณขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็ นรายปี จะได้ ปริ มาณขาย
เท่ากับ 3.20 ล้ านกล่อง ปี 2560 – 2561 มีปริ มาณขายเท่ากับ 3.25 ล้ านกล่อง และ 3.30 ล้ านกล่อง และตังแต่
้ ปี 2562
เป็ นต้ นไป มีอตั ราการเติบโตของปริ มาณขายร้ อยละ 3 ต่อปี และประมาณราคาขายในปี 2559 - 2561 ตามแผนงานของ
SUSA ที่คาดการณ์เท่ากับ 29.09, 27.18 และ 27.18 เหรี ยญสหรัฐต่อกล่อง และตังแต่
้ ปี 2562 เป็ นต้ นไป ราคาขายมี
อัตราเติบโตร้ อยละ 3 ต่อปี
SUSA
ปริมาณขาย (ล้ านกล่อง)
ราคาขาย (เหรียญสหรัฐต่อกล่อง)
รายได้ จากการขาย (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)

2559
3.20
29.09
93.10

2560
3.25
27.18
88.33

2561
3.30
27.18
89.69

2562
3.40
27.99
95.15

2563
3.50
28.83
100.94

2564
3.61
29.70
107.09

 อัตรากําไรขันต้
้ น
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SUSA มีอตั รากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 15.0 ร้ อยละ 16.5
ร้ อยละ 16.4 และร้ อยละ 20.9 ตามลําดับ สําหรับปี 2559 – 2564 ประมาณการอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 17.2
อ้ างอิงอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
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 ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน (Operating expenses)
ประมาณการค่าใช้ จ่ายดําเนินงานร้ อยละ 14.20 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อรายได้ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ที่เท่ากับร้ อยละ 12.1 ร้ อยละ 12.8 ร้ อยละ 14.1
และร้ อยละ 17.6
 ค่าใช้ จา่ ยอื่น
งบการเงินของ SUSA จัดประเภทค่าใช้ จา่ ยอื่น ได้ แก่ ต้ นทุนทางการเงิน ซึง่ เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคาร
โดยประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0.1 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายอื่นต่อรายได้ จากการขายเฉลีย่ ในปี
2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
SUSA มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 38 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ประมาณการค่าใช้ จ่ายลงทุนในปี 2559 - 2560 อ้ างอิงงบประมาณลงทุนของ SUSA ที่เท่ากับ 95,324 เหรี ยญ
สหรัฐ และ 517,350 เหรียญสหรัฐ และตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป ประมาณการค่าใช้ จา่ ยลงทุนเท่ากับร้ อยละ 0.10 ของ
รายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยลงทุนเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่าย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้นมากในปี 2560 เป็ นไปตามแผนงานของ SUSA ที่วางแผนลงทุนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 รายละเอียดเป็ นดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
36 วัน
สินค้ าคงเหลือ
เฉลีย่ ประมาณ
45 วัน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
4 วัน
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2556 - 2564 เป็ นดังต่อไปนี ้
SUSA (หน่ วย: ล้ านเหรียญสหรัฐ)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขั ้นต้ น
ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2556 2557 2558
151.74 127.03 115.81
129.00 106.13 96.82
22.74 20.90 18.99
18.36 16.31 16.33
0.10
0.09
0.18
4.29
4.49
2.47
1.67
1.75
1.06
2.62
2.74
1.41

2559
93.10
77.10
16.00
13.18
0.10
2.72
1.03
1.68

2560
88.33
73.15
15.18
12.51
0.05
2.62
1.00
1.63

2561
89.69
74.28
15.41
12.70
0.09
2.62
1.00
1.63

2562 2563 2564
95.15 100.94 107.09
78.80 83.60 88.69
16.35 17.35 18.40
13.47 14.29 15.16
0.10
0.10
0.11
2.78
2.95
3.13
1.06
1.12
1.19
1.73
1.83
1.94

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0 ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดหรื อ WACC ที่คํานวณได้ จะเท่ากับร้ อยละ 9.20 ต่อปี (โปรดดูสมมติฐานการคํานวณอัตราส่วนลด
ในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5 ของรายงานฉบับนี ้)
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จากข้ อมูลและสมมติฐานทีก่ ําหนดข้ างต้ น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ SUSA ได้ ดงั นี ้
SUSA (ล้ านเหรียญสหรัฐ)

2559

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน

กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2560

2561

2562

2563

2564

2.72
1.03
0.19
0.23
(0.10)

2.62
1.00
0.29
0.58
(0.52)

2.62
1.00
0.31
(0.16)
(0.08)

2.78
1.06
0.32
(0.66)
(0.08)

2.95
1.12
0.34
(0.70)
(0.09)

3.13
1.19
0.20
(0.74)
(0.09)

2.01
2.01

1.98
1.81

1.69
1.42

1.31
1.00

1.38
0.97

1.30
0.84

SUSA
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดของกิจการรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity)
สัดส่วนการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน SUSA
กระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นตามสัดส่ วนการจําหน่ ายเงินลงทุนใน SUSA
หมายเหตุ: 1/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว

(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
8.051/
9.13
17.18
7.62
24.80
25.00%
6.20

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SUSA เท่ากับ 24.80 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรือมูลค่าหุ้นของ
SUSA ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 6.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี
หน่ วย
มูลค่ากิจการของ SUSA

ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.66%
9.20%
8.74%
24.12
24.80
25.56

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการ SUSA อยูร่ ะหว่าง 24.12 –
25.56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
4.6

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SUSA
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่ากิจการของ SUSA จากการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
SUSA

วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
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มูลค่ ากิจการ SUSA
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)

ความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลค่ า

20.98
31.27 – 32.13
27.22 – 31.65
24.12 – 25.56

ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
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จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่าหุ้นกิจการ SUSA ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง 20.98
– 32.13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมูลค่าหุ้น SUSA ตามสัดส่วนที่จําหน่ายไปจะอยูร่ ะหว่าง 5.25 – 8.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SUSA ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คาํ นึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํา
กําไรของ SUSA ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วย
วิธีนี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของ SUSA และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SUSA ได้
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SUSA มา
เปรี ยบเทียบกับ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง ซึง่ มีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ SUSA โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แม้ วา่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
บริ ษัทผู้ผลิตถุงมือยาง 4 บริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย มาเป็ น
Benchmark ในการเปรี ยบเทียบในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริ ษัทที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ น
บริ ษัทในประเทศมาเลเซีย ซึง่ อาจจะมีปัจจัยที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในประเทศมาเลเซีย ที่แตกต่างจากประเทศไทย
ทําให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SUSA ได้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SUSA ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับ
จาก SUSA และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต
อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SUSA ไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตาม
วิธีนี ้ก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SUSA ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสด เนื่องจากเป็ นวิธีทสี่ ะท้ อนความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair
Value) ของมูลค่ากิจการของ SUSA อยูร่ ะหว่าง 24.12 – 25.56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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5. มูลค่ าหุ้นสามัญของ SESI
5.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SESI ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SESI ตามงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบ
้ ้ สามารถนํางบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Audit Alliance LLP21 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทังนี
ดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SESI ได้ ดงั นี ้
SESI
ทุนชําระแล้ ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น หรือมูลค่ าตามบัญชี
สัดส่วนการขายหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีตามสัดส่ วนการขายหุ้น

หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
8.00
(6.09)
1.91
50.00%
0.96

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SESI เท่ากับ 1.91 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่าหุ้นของ
SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 0.96 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
5.2

วิธีมูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SESI หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพันและ
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรื อรายการที่มีผลกระทบ
ทําให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่ยงั ไม่ได้
บันทึกในงบการเงิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต้ น
SESI เป็ นบริ ษัทลงทุน (Holdings Company) มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 2 แห่ง ได้ แก่ (1) Formtech
Engineering (M) Sdn. Bhd. (“FTE”) ถือหุ้นร้ อยละ 82.9 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FTE โดย SESI ซึง่ FTE
เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ดําเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์เซรามิกเพื่อใช้ ในการผลิตถุงมือยาง และ (2)
Sempermed Barzil Comércio Exterior Ltda. (“SBC”) ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SBC
โดย SESI ซึง่ SBC เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศบราซิล ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายและทําการตลาดถุงมือยางทาง
การแพทย์ในประเทศบราซิล ทังนี
้ ้ SBC หยุดการประกอบธุรกิจนับตังแต่
้ ปี 2556 จากปั ญหาข้ อโต้ แย้ งด้ านภาษี การนําเข้ า
ถุงมือยาง
ในการประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าสินทรัพย์ของ SESI ให้ เป็ นปั จจุบนั มากขึ ้น ซึง่ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของ SESI เป็ นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย ได้ แก่ FTE และ SBC ในขณะที่หนี ้สินทังหมดเป็
้
นหนี ้สินหมุนเวียน ได้ แก่ เจ้ าหนี ้อื่น ซึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่ได้ ปรับปรุงมูลค่าเนื่องจากเป็ นภาระหนี ้ต่อบุคคลภายนอกจากการประกอบธุรกิจและบันทึกมูลค่าตามที่เป็ นจริงแล้ ว

21

โปรดดูเชิงอรรถ 16
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ FTE โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ Duff & Phelps Germany
GmbH (“Duff & Phelps”) เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ถาวรของ FTE ซึง่ ประกอบด้ วย โรงงานเครื่ องจักร เครื่ องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่ องตกแต่งและติดตัง้ และยานพาหนะ ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ลง
วันที่ 6 มกราคม 2560 (เลขที่อ้างอิง 16/0767) โดยมีวตั ถุประสงค์การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรเพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิงานกับสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปรายละเอียดการประเมินได้ ดงั นี ้
Duff & Phelps ประเมินมูลค่าโรงงานเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่ องตกแต่ง
และติดตัง้ และยานพาหนะ โดยวิธีต้นทุน (Cost Approach) โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยใช้
ข้ อมูลจากทะเบียนทรัพย์สนิ ที่ได้ รับข้ อมูลจาก FTE และกระทบยอดข้ อมูลทะเบียนสินทรัพย์กบั ฝ่ ายบริ หารของ FTE เพื่อ
พิจารณาว่าทะเบียนทรัพย์สนิ ได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั จากนันประเมิ
้
นหามูลค่าทดแทนใหม่ (Replacement Cost
New) โดยใช้ วิธีวดั แนวโน้ ม (Trending Method) ซึง่ ได้ จากการประมาณการต้ นทุนสร้ างใหม่ (Reproduction Cost New)
โดยใช้ ต้นทุนแรกเริ่ม (Historical Cost) กับดัชนีราคา (Price Index) เป็ นราคาสินทรัพย์ในปั จจุบนั หักด้ วยค่าเสือ่ มทาง
กายภาพ ค่าเสือ่ มทางการใช้ ประโยชน์ใช้ สอย และค่าเสือ่ มทางเศรษฐกิจ หรื อปั จจัยภายนอกของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน สรุป
การประเมินสินทรัพย์แต่ละประเภทได้ ดงั นี ้
ลําดับที่

รายละเอียด

1
2
3
4
5

จํานวน
(รายการ)
84
104
165
193
1

ปี ที่ก่อสร้ าง
/ปี ที่ได้ มา
2554 - 2559
2554 - 2559
2554 - 2559
2554 - 2559
2559

มูลค่ าทดแทนใหม่
(ล้ านริ งกิต)
6.99
0.85
1.30
0.92
0.20

มูลค่ าประเมิน
(ล้ านหยวน)
5.371/
0.641/
0.731/
0.351/
0.191/
7.29

เครื่องจักร
เครื่องมือ
อุปกรณ์สํานักงาน และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ
รวม
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ Duff & Phelps Germany GmbH เลขที่ 16/0767 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
หมายเหตุ: 1/ Duff & Phelps ประมาณอายุการใช้ งานเครื่ องจักรเท่ากับ 12 - 15 ปี , เครื่ องมือเท่ากับ 12 ปี , อุปกรณ์สํานักงาน และอุปกรณ์
โรงงาน 5 - 12 ปี และยานพาหนะเท่ากับ 10 ปี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับ Duff & Phelps ว่า วิธีการประเมินราคาทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การประเมินมูลค่าโรงงานเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่ องตกแต่งและติดตัง้ และ
ยานพาหนะในครัง้ นี ้ คือ วิธีต้นทุน (Cost Approach) เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหา
ข้ อมูลตลาดทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันเพื่อมาปรี ยบเทียบได้
ผลจากการประเมินได้ มลู ค่าประเมินของสินทรัพย์ดงั กล่าวรวมเท่ากับ 7.29 ล้ านริ งกิต เทียบกับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวทีเ่ ท่ากับ 5.41 ล้ านริ งกิต เกิดส่วนเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เท่ากับ 1.88 ล้ านริ งกิต โดย
SESI ถือหุ้นใน FTE ร้ อยละ 82.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FTE ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจะ
รับรู้ส่วนเพิ่ มขึ้นจากการประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์เท่ากับ 1.56 ล้านริ งกิ ต หรื อเท่ากับ 0.35 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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FTE (บริษัทย่ อยของ SESI)
(หน่ วย: ล้ านริ งกิต)
เครื่องจักร
เครื่องมือ
อุปกรณ์สํานักงาน และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่ าตามบัญชี

มูลค่ าประเมิน

4.49
0.13
0.31
0.30
0.19
5.41

5.37
0.64
0.73
0.35
0.19
7.29

มูลค่ าประเมิน
สูงกว่ ามูลค่ าตามบัญชี
0.88
0.52
0.43
0.04
0.01
1.88

สรุปรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SESI ได้ ดงั นี ้
SESI

หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
ทุนชําระแล้ ว
8.00
กําไร (ขาดทุน) สะสม
(6.09)
บวก ส่วนเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ FTE ในสัดส่วนร้ อยละ 82.9
0.351/
หัก หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(0.08)2/
มูลค่ าตามบัญชีท่ ปี รั บปรุ งแล้ ว
2.18
สัดส่วนการขายหุ้น
50.00%
มูลค่ าตามบัญชีตามสัดส่ วนการขายหุ้น
1.09
หมายเหตุ: 1/ อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เท่ากับ 8.0336 บาทต่อ
1 ริงกิต และ 35.5685 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ หรื อ 0.2259 ริ งกิตต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ
2/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 24 ของส่วนต่างระหว่างราคา
ประเมินและมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สนิ ตามอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ FTE

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SESI เท่ากับ 2.18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่าหุ้น
ของ SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 1.09 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ 22
21

5.3

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SESI โดยการนํามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามทีป่ รากฏในงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Audit Alliance LLP และเป็ น
งบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 0.24 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น คูณด้ วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจด
22

มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วของ SESI ที่คํานวณข้ างต้ น ยังไม่รวมภาระหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต (Contingent Liabilities) ของ SBC
ซึง่ SESI ถือหุ้นใน SBC ร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SBC ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจาก SBC หยุดการประกอบธุรกิจ
นับตั ้งแต่ปี 2556 จากปั ญหาข้ อโต้ แย้ งด้ านภาษีการนําเข้ าถุงมือยางที่ใช้ ในทางการแพทย์ ซึง่ เดิม SBC นําเข้ าถุงมือยางที่ใช้ ในทางการแพทย์
เพื่อจําหน่ายในประเทศบราซิลโดยไม่เสียภาษีการนําเข้ า ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางของการร่วมทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับ Semperit ในการให้ SESI
ซื ้อหุ้น SBC จากนักธุรกิจในประเทศบราซิลรายหนึ่ง แต่ตอ่ มา SBC มีข้อโต้ แย้ งในประเด็นภาษี การนําเข้ ากับทางกรมสรรพากรของประเทศ
บราซิล ซึง่ กรมสรรพากรตีความว่า SBC ไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี การนําเข้ า ดังนัน้ SBC จึงถูกประเมินภาษี ย้อนหลังที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ตั ้งแต่จดั ตังบริ
้ ษัทเมื่อปี 2551 – 2555 ซึง่ จากการประมาณการโดยที่ปรึกษากฎหมายของ SBC จะมีคา่ ภาษี รวมเบี ้ยปรับประมาณ 41.40 ล้ าน
บราซิลเรียล หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 462.85 ล้ านบาท (อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ้ างอิงข้ อมูลจาก www.google.com เมื่อวันที่
1 ก.พ. 2560 ที่เท่ากับ 11.18 บาทต่อ 1 บราซิลเรี ยล) ดังนัน้ หาก SBC ต้ องชําระภาษี ย้อนหลังในจํานวนดังกล่าว มูลค่ากิจการของ SESI ที่
ประเมินได้ ด้วยวิธีนี ้จะติดลบ ไม่สามารถประเมินมูลค่ากิจการของ SESI ได้
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายถุงมือยาง ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ SESI (และ FTE ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ SESI) โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13
มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SESI
Hartalega Holdings Bhd.
Kossan Rubber Industries Bhd.
Top Glove Corporation Bhd.
Supermax Corp. Bhd.
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
มูลค่าหุ้นของ SESI (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
มูลค่ าหุ้นของ SESI ตามสัดส่ วนการ
จําหน่ ายไป (50%) (เหรี ยญสหรั ฐ)
ที่มา: Bloomberg

7 วัน
0.96
1.62
1.52
1.54
1.53
2.93
1.46

15 วัน
0.96
1.62
1.52
1.54
1.53
2.93
1.46

ค่ า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน 120 วัน
0.96
0.96
0.95
0.95
1.62
1.62
1.61
1.60
1.52
1.48
1.47
1.46
1.54
1.54
1.54
1.53
1.53
1.51
1.50
1.49
2.93
2.90
2.88
2.86
1.46
1.45
1.44
1.43

180 วัน
0.94
1.59
1.44
1.54
1.49
2.85
1.43

360 วัน
1.01
1.53
1.91
1.54
1.53
2.93
1.47

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการของ SESI เท่ากับ 2.85 – 2.93 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรื อ
มูลค่าหุ้นของ SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 1.43 – 1.47 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd จะประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SESI โดยการนํากําไรสุทธิตอ่ หุ้นของ SESI (Earnings per Share) ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ Audit Alliance
LLP และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด แต่จากการพิจารณางบการเงินดังกล่าวพบว่า SESI มีผลขาดทุนสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ
(0.22) เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ทําให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินราคาหุ้นโดยวิธีนี ้ได้

5.4

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานของ SESI ในอนาคต โดยการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหา
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ FTE ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ SESI ที่ถือหุ้น 82.9 ใน
ระยะเวลา 6 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 - 2564) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ FTE จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
(Going Concern Basis) ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารกิจการ SESI และบริ ษัทย่อยของ SESI ได้ แก่ FTE และ SBC ทําให้ การ
เข้ าถึงข้ อมูลอาจทําได้ จํากัด ดังนัน้ การจัดทําประมาณการทางการเงินของ SESI ซึง่ เป็ นการประมาณการจากกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานในอนาคตของ FTE ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเพียงบริ ษัทเดียวที่ดาํ เนินธุรกิจในปัจจุบนั ซึง่ จัดทําโดยอ้ างอิง
ข้ อมูลและอัตราส่วนทางการเงินในอดีต สมมติฐานที่ได้ รับจากบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าทีข่ อง
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง และจะนําเงินสดของ SESI มารวมในมูลค่ากิจการของ FTE มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาหามูลค่า
ยุติธรรมของ SESI ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
5.5
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SESI รวมทังสถานการณ์
้
ภายในของ SESI มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานที่กําหนด มูลค่ากิจการ
ของ SESI ที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd ได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินของ FTE โดยอ้ างอิงข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และ
FTE และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของ
SESI ผ่านการถือหุ้นใน FTE ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของ SESI และ FTE รวมทังสถานการณ์
้
ภายในของ SESI และ FTE มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจาก
สมมติฐานที่กําหนด มูลค่ากิจการของ SESI ที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
SESI เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดย
บริ ษัทฯ และ Semperit ต่างถือหุ้นในสัดส่วนเท่าๆ กันร้ อยละ 50:50 เพื่อถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน SBC ที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศ
บราซิล เพื่อดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายและทําการตลาดถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศบราซิล (ปั จจุบนั SBC หยุด
ประกอบกิจการตังแต่
้ ต้นปี 2556) และเพื่อถือหุ้นใน FTE ที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศมาเลเซียเพื่อผลิตและจําหน่ายแม่พมิ พ์
สําหรับการผลิตถุงมือยางที่ทาํ จากนํ ้ายางธรรมชาติ FTE มีสถานะเป็ นบริ ษัทร่วมทางอ้ อม (บริษัทฯ ถือหุ้น FTE ผ่านการ
ถือหุ้น SESI) โดย FTE ถือหุ้นโดย SESI และผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติมาเลเซียในสัดส่วนร้ อยละ 82.9 และ
17.1 ตามลําดับ โดยในการประมาณการมูลค่ากิจการของ SESI จะเป็ นการรวมมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของ FTE
จากนันจะนํ
้ ามารวมกับเงินสดของ SESI จะได้ มลู ค่ากิจการรวมของ SESI
สมมติฐานสําคัญของประมาณการทางการเงินของ FTE เป็ นดังนี ้
รายได้ และต้ นทุนขาย
 รายได้ จากการขาย
ประมาณการรายได้ จากการขายของ FTE จากปริ มาณขายแม่พิมพ์สาํ หรับการผลิตถุงมือยางที่จําหน่ายได้ ใน
แต่ละปี และราคาขาย โดยประมาณปริ มาณขายในปี 2559 จากการปรับปริ มาณขายทีเ่ กิดขึ ้นจริ งในงวด 9 เดือนแรกของปี
2559 เป็ นรายปี จะได้ ปริ มาณขายประมาณ 0.96 ล้ านชิ ้น หรื อปริ มาณขายดังกล่าวมีอตั ราการเติบโตจากปี 2558
ประมาณร้ อยละ 10 และในปี 2560 - 2564 ประมาณการปริ มาณขายให้ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3 ตามประมาณการ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และราคาขายเฉลีย่ ในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ต่อปี ตามอัตราการเติบโตของราคา
ในปี 2558
FTE
ปริมาณขาย (ล้ านชิ ้น)
ราคาขาย (ริงกิตต่อชิ ้น)
รายได้ จากการขาย (ล้ านเหรี ยญริ งกิต)

2559
0.96
18.45
17.64

2560
0.98
18.82
18.53

2561
1.01
19.20
19.47

2562
1.04
19.58
20.46

2563
1.08
19.97
21.49

2564
1.11
20.37
22.58

 อัตรากําไรขัน้ ต้ น
ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 FTE มีอตั รากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 28.1 ร้ อยละ 23.3
ร้ อยละ 28.9 และร้ อยละ 19.0 ตามลําดับ สําหรับปี 2559 - 2564 ประมาณการอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 24.8
อ้ างอิงอัตรากําไรขันต้
้ นเฉลีย่ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
 ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน (Operating expenses)
ประมาณการค่าใช้ จ่ายดําเนินงานร้ อยละ 13.6 ของรายได้ จากการขาย อ้ างอิงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อรายได้ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
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 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
FTE ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกําหนดไว้ วา่ กําไรก่อนภาษี เงินได้ สว่ นที่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 70 ของกําไร
ก่อนภาษีเงินได้ ทงหมดจะได้
ั้
รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2560
อย่างไรก็ตาม ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว FTE มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับร้ อยละ 24 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
 ค่ าใช้ จ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ประมาณการค่าใช้ จ่ายลงทุนในปี 2559 - 2564 อ้ างอิงงบประมาณลงทุนของ FTE ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
เพื่อลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ในโรงงาน ให้ มเี ครื่ องจักรและเครื่ องมือสามารถใช้ งานได้ ตอ่ ไป
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ประมาณปี ละ 1.80 ล้ านริ งกิต ยกเว้ นปี 2560 ที่ FTE วางแผนลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิ่ม และในปี 2563 FTE มีงบลงทุนเพื่อวางแผนย้ ายโรงงาน (Relocation)
FTE
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน

2559
2.86

2560
3.72

2561
1.80

2562
1.80

(หน่วย: ล้ านริ งกิต)
2563
2564
4.30
1.82

 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ หมุนเวียนและหนีส้ ินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2557 - 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 รายละเอียดเป็ นดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
37
วัน
สินค้ าคงเหลือ
เฉลีย่ ประมาณ
64
วัน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เฉลีย่ ประมาณ
6
วัน
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2556 - 2564 เป็ นดังต่อไปนี ้
FTE (หน่ วย: ล้ านริ งกิต)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขั ้นต้ น
ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2556A
10.82
7.77
3.04
1.75
(0.02)
1.27
1.27

2557A
14.23
10.92
3.31
1.95
(0.03)
1.34
1.34

2558A
16.84
11.97
4.87
2.27
(0.03)
2.58
2.58

2559F
17.64
12.78
4.87
2.40
2.46
2.46

2560F
18.53
13.42
5.11
2.53
2.59
(0.41)
2.17

2561F
19.47
14.10
5.37
2.65
2.72
(0.65)
2.07

2562F
20.46
14.81
5.64
2.79
2.86
(0.69)
2.17

2563F
21.49
15.56
5.93
2.93
3.00
(0.72)
2.28

2564F
22.58
16.35
6.23
3.08
3.15
(0.76)
2.40

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
อัตราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการเท่ากับร้ อยละ 0 ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดหรื อ WACC ที่คํานวณได้ จะเท่ากับร้ อยละ 9.20 ต่อปี (โปรดดูสมมติฐานการคํานวณอัตราส่วนลด
ในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5 ของรายงานฉบับนี ้)
จากข้ อมูลและสมมติฐานทีก่ ําหนดข้ างต้ น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ FTE ได้ ดงั นี ้
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FTE (หน่ วย: ล้ านริงกิต)
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2559
2.46
1.54
(1.48)
(2.86)
(0.33)
(0.33)

2560
2.59
0.41
2.05
(0.20)
(3.72)
0.31
0.28

FTE

2561
2.72
0.65
2.15
(0.21)
(1.80)
2.21
1.85

2562
2.86
0.69
2.45
(0.22)
(1.80)
2.60
1.99

2563
3.00
0.72
3.31
(0.23)
(4.30)
1.05
0.74

2564
3.15
0.76
3.10
(0.24)
(1.82)
3.43
2.21

ล้ านริ งกิต
6.741/
24.01
30.75
1.68
32.44
7.332/

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดของกิจการรวม FTE
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ FTE
มูลค่ ากิจการของ FTE (ล้ านริงกิต)
มูลค่ ากิจการของ FTE (ล้ านริงกิต) (ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
หมายเหตุ: 1/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว
2/ อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลีย่ ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เท่ากับ 8.0336 บาทต่อ
1 ริงกิต และ 35.5685 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ หรื อ 0.2259 ริ งกิตต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ

จากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณมูลค่ากิจการของ SESI โดยพิจารณามูลค่ากิจการ FTE ในสัดส่วน
ที่ SESI ถือหุ้น ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 82.9 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของ FTE โดยสรุปมูลค่ากิจการของ SESI ได้ ดงั นี ้
SESI
ล้ านเหรียญสหรั ฐ
มูลค่ากิจการของ FTE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ SESI
6.071/
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ SESI
0.24
มูลค่ ากิจการของ SESI (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
6.312/
หมายเหตุ:
1/ มูลค่ากิจการ FTE เท่ากับ 32.44 ล้ านริ งกิต หรื อประมาณ 7.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดย SESI ถือหุ้นร้ อยละ 82.9 ของทุนจดทะเบียนและ
ชําระแล้ วของ FTE เท่ากับ 6.07 ล้ านเหรียญสหรัฐ

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SESI เท่ากับ เท่ากับ 6.31 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่า
หุ้นของ SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปเท่ากับ 3.16 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ 23
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 ต่อปี
22

หน่ วย
มูลค่ากิจการของ SESI
มูลค่ากิจการของ SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไป (50%)

23

ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.66%
9.20%
8.74%
5.99
6.31
6.67
2.99
3.16
3.33

โปรดดูเชิงอรรถ 22
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ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่ากิจการ SESI อยูร่ ะหว่าง 5.99 – 6.67
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่าหุ้นของ SESI ตามสัดส่วนการจําหน่ายไป (ร้ อยละ 50) อยูร่ ะหว่าง 2.99 – 3.33 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
5.6

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SESI
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่ากิจการของ SESI จากการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
SESI

มูลค่ ากิจการ SESI

วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(1)
1.91
2.18
2.85 – 2.93
5.99 – 6.67

มูลค่ ากิจการ SESI ตาม
สัดส่ วนที่จะจําหน่ ายไป
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(2) = (1) * 50%
0.96
1.09
1.43 – 1.47
2.99 – 3.33

ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินมูลค่ า

ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

จากตารางสรุปข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มูลค่าหุ้นกิจการ SESI ที่ประเมินได้ โดยใช้ วิธีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง 1.91 –
6.67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมูลค่าหุ้น SESI ตามสัดส่วนทีจ่ ําหน่ายไปจะอยูร่ ะหว่าง 0.96 – 3.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SESI ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วิธีนี ้ไม่ได้ คาํ นึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํา
กําไรของ SESI ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธี
นี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะในปั จจุบนั ของ SESI และมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ SESI ได้
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ วเป็ นวิธีที่มกี ารปรับปรุงรายการต่างๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ
ปั จจุบนั มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ีปรับปรุงแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สนิ
และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต รายการปรับปรุงตามเงื่อนไขการทํารายการในครัง้ นี ้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถ
ในการทํากําไรของ SESI ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้น SESI ด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
สะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานของสินทรัพย์ของ SESI ได้ ในระดับหนึง่
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SESI มา
เปรี ยบเทียบกับ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia: MYX) จํานวน 4 บริ ษัท ทีด่ ําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยาง ซึง่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ SESI (และ FTE ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ SESI) โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แม้ วา่ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ บริ ษัทผู้ผลิตถุงมือยาง 4 บริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย มาเป็ น Benchmark ในการเปรี ยบเทียบในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริ ษัท
ที่นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษัทในประเทศมาเลเซีย ซึง่ อาจจะมีปัจจัยที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจาก
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในประเทศมาเลเซีย ที่
แตกต่างจากประเทศไทย ทําให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของ SESI ได้
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วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต
ตลอดจนสะท้ อนถึง
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SESI ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
เงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับจาก
SESI และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต อันมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SESI ไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็
จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SESI ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสด เนื่องจากเป็ นวิธีทสี่ ะท้ อนความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว โดย CapAd เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair
Value) ของมูลค่ากิจการของ SESI ที่จะจําหน่ายไป อยูร่ ะหว่าง 5.99 – 6.67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อมูลค่าหุ้นของ SESI
ตามสัดส่วนการจําหน่ายไปอยูร่ ะหว่าง 2.99 – 3.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ 24
23

24
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6. มูลค่ าหุ้นสามัญของ Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. (“SSF”)
SSF เป็ นบริ ษัทย่อยของ SSC ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศจีน เพื่อเป็ นตัวแทนในการนําเข้ าและส่งออกถุงมือพลาสติก
และถุงมือยาง เดิม SSF มีการผลิตและจําหน่ายถุงมือไวนิล (Vinyl Gloves) แต่ปัจจุบนั SSF ไม่ได้ ทําการผลิตและ
จําหน่ายถุงมือไวนิลแล้ ว มีเพียงรายได้ เล็กน้ อยจากค่าบริ การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยาง
นอกจากนี ้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของ SSF ได้ แก่ เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (ได้ แก่ SSH) และเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ดังนัน้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SSF ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาจากวิธี
มูลค่าตามบัญชี (Book Value Appoach) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Appoach) จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SSF
ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SSF ตามงบการเงิน ณ วันที่
้ ้ สามารถ
31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในต่างประเทศ 25 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทังนี
นํางบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SSH ได้ ดงั นี ้
24

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของ SSF

(หน่วย: ล้ านหยวน)
8.29

24.40
(10.74)
21.95

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่ากิจการ SSF เท่ากับ 21.95 ล้ านหยวน (เท่ากับ 3.22 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ หรื อ 114.53 ล้ านบาท)
ภายใต้ สญ
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SSC และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง SSC ตกลงจําหน่ายหุ้นและเงินลงทุนทังหมดใน
้
SSF ให้ แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) ใน “วัน
ซื ้อขายกิจการ” ในราคา 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 113.82 ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาขายหุ้น SSF ให้ แก่ Semperit ที่ราคา 3.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ น
ราคาทีเ่ หมาะสม เนื่องจากเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ SSF

25
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7. มูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จํากัด (“SAC”)
7.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของ SAC ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย
ในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ SAC ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่ไม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 26 และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด
ทังนี
้ ้ สามารถนํางบการเงินดังกล่าวมาคํานวณหามูลค่าตามบัญชีของ SAC ได้ ดงั นี ้
25

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของ SAC
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(ล้ านหุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ 100.00 บาท

(หน่วย: ล้ านบาท)
380.00
38.00
1,167.73
(1.49)
1,584.24
3.801/
416.90

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SAC เท่ากับ 416.90 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการเท่ากับ
1,584.24 ล้ านบาท
7.2

วิธีมลู ค่ าตามบัญชีท่ ปี รับปรุ งแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นการนําสินทรัพย์รวมของ SAC หักด้ วยหนี ้สินทังหมด
้
รวมทังภาระผู
้
กพันและ
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด และปรับปรุงด้ วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรื อรายการ
ที่มีผลกระทบทําให้ มลู ค่าตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งมากขึ ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรื อส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในงบการเงิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต้ น หลังจากนัน้
จึงนําผลลัพธ์ที่คาํ นวณได้ หารด้ วยจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของ
้
SAC ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ SAC โดยวิธีนี ้
CapAd ได้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีซงึ่ ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ SAC มาปรับปรุง โดยได้
พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี ้
7.2.1 ส่ วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
SAC มีโรงงานผลิตท่อแรงดันสูง ตังอยู
้ ท่ ี่ 110/1 ถนนส่วนบุคคล แยกจากถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง อําเภอ
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรายละเอียดการประเมินมูลค่าดังนี ้
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7.2.1.1 ที่ดนิ
SAC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของ SAC ซึง่
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3298) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดในการประเมินมูลค่าที่ดิน ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีด่ ินสรุปได้ ดงั นี ้
ทรัพย์ สิน
ที่ดิน

รายละเอียด
โฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
หน้ าสํารวจ
เนื ้อที่ประเมินมูลค่า
เนื ้อที่ตามเอกสารสิทธิ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ภาระจํานอง
วีธีการประเมินมูลค่า

31174, 89889, น.ส.3ก. 303 (403) และ น.ส.3ก. 2074
121(21), 120(6), 159 และ 944
566 และ 3556
16-3-54.1 ไร่ (16.88525 ไร่)
16-3-54.1 ไร่ (16.88525 ไร่)
110/1 ถนนส่วนบุคคล แยกจากถนนกาญจนวนิช ตําบลพะตง
อําเภอหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์เอเซีย จํากัด
ไม่มี
วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด
14 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
11.82
(@ 0.70 ล้ านบาท/ไร่)

วันที่สํารวจ
วันที่ประเมินและออก
รายงาน
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ คดั เลือกข้ อมูลราคาตลาดทีม่ ีการ
เสนอขายหรื อขายในพื ้นที่ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หรื อทําเลที่ตงบริ
ั ้ เวณใกล้ เคียง ในช่วงเวลาใกล้ เคียง ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ
อิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นข้ อมูลที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะประเมิน มาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาํ หรับวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยข้ อมูลที่นาํ มาเปรี ยบเทียบเป็ นข้ อมูลตลาดประเภทที่ดินเปล่าจํานวน 4 รายการ บริ เวณถนน
กาญจนวนิช และทางหลวงชนบท สข. 1059 ซึง่ มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหว่าง 0.50 – 0.96 ล้ านบาทต่อไร่ เพื่อนํามา
วิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สนิ จากนันจึ
้ งประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สถานทีต่ งั ้ ขนาดและรูปร่างของ
ที่ดิน ลักษณะ ชนิด และคุณภาพของสิง่ ที่พฒ
ั นา รวมถึงระยะเวลาด้ วย และให้ คะแนนโดยวิธีถว่ งนํ ้าหนัก (Weighted
Quality Score: WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ โดยใช้ ข้อมูลตลาดของที่ดินที่นํามาเปรี ยบเทียบ
และสรุปราคาประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลตลาดของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ดังนี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั ้ง

เนื ้อที่ดิน
รูปแปลงที่ดิน
ขนาดของที่ดิน
ระดับของที่ดิน
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
สาธารณูปโภค
ข้ อกําหนดผังเมือง
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
วันที่เสนอขาย
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร่)
ราคาปรับแก้ (บาท/ไร่)

ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ าง
110/1 ถนนส่วน
บุคคล แยกจาก
ถนนกาญจนวนิช
ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
16-3-54.1 ไร่
ใกล้ เคียงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
หน้ ากว้ าง 215.0 ม.
เสมอระดับถนนผ่าน
หน้ าที่ดิน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กกว้ าง 10 ม.
ไฟฟ้า, ไฟฟ้าถนน,
นํ ้าบาดาล, โทรศัพท์
นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่า

ซอยสาธารณ
ประโยชน์ ถนน
กาญจนวนิช (ทล.4)
ต.บ้ านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซอยสาธารณ
ประโยชน์ ถนน
กาญจนวนิช (ทล.4)
ต.บ้ านพรุ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทางหลวงชนบท
สข 1059 ต.พังลา
อ. สะเดา จ.สงขลา

22 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

20 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

หน้ ากว้ าง 100.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
1.00 ม.
ถนนลูกรังกว้ าง 5 ม.

หน้ ากว้ าง 80.0 ม.
เสมอระดับถนนผ่าน
หน้ าที่ดิน
ถนนลูกรังกว้ าง 4 ม.

ซอยสาธารณ
ประโยชน์ ถนนนิคม
อุตสาหกรรม STA
ถนนกาญจนวนิช
(ทล.4) ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
29-2-67.2 ไร่
ใกล้ เคียงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
หน้ ากว้ าง 130.0 ม.
เสมอระดับถนนผ่าน
หน้ าที่ดิน
ถนนลูกรังกว้ าง 5 ม.

หน้ ากว้ าง 100.0 ม.
ตํ่ากว่าระดับถนน
0.50 ม.
ถนนลาดยาง 6 ม.

ไฟฟ้า, โทรศัพท์

ไม่มี

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า, โทรศัพท์

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
800,000
800,000

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
700,000
500,000

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
960,024.17
850,000

นอกเขตผังเมือง
อุตสาหกรรม
ธ.ค. 2559
500,000
525,000

10-3-90 ไร่
รูปหลายเหลี่ยม

การประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบข้ อมูลดวยการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ
ทําเลที่ตั ้งทรัพย์สิน
สภาพแวดล้ อม
ระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนผ่านหน้ าทรัพย์สิน
รูปร่างความเหมาะสม
การใช้ ประโยชน์สงู สุด
WQS Score
Score
Adjusted Ratio
Indicated Price

ระดับถ่ วง
นํา้ หนัก
15%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
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ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา
6
6
6
4
4
6
6

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

5
5
5
5
5
6
6

5
5
2
5
5
5
6

5
5
5
5
5
6
6

7
7
6
7
7
7
7

5.40
1.00

5.30
1.02
815,094

4.70
1.15
574,468

5.30
1.02
866,038

6.85
0.79
413,879
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ระดับถ่ วง
นํา้ หนัก

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
ทรั พย์ สินที่
ประเมินราคา

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

ข้ อมูลที่ 4

% comparable
30%
25%
30%
ราคาประเมินทรัพย์สิน
710.037
(บาท/ไร่)
หรือประมาณ (บาท/ไร่)
700,000
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

15%

จากการประเมินดังกล่าวราคาประเมินของที่ดิน ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเท่ากับ 0.70 ล้ าน
บาทต่อไร่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าที่ดินด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรายการซื ้อขาย หรื อเสนอซื ้อเสนอขายที่เปรี ยบเทียบได้ โดยข้ อมูลที่ดินที่
นํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เป็ นข้ อมูลตลาดของที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นละแวกใกล้ เคียงกับทรัพย์สนิ ที่ทําการประเมินทีม่ ีการเสนอ
ขายหรื อขายไปแล้ ว ตามลักษณะและสภาพของที่ดิน ณ ปั จจุบนั รวมถึงผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ มีการปรับปรุง
ข้ อมูลตลาดของที่ดินที่นาํ มาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงและสะท้ อนราคาตลาดของที่ดินที่ประเมิน
มูลค่ามากที่สดุ
ราคาประเมินที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ เลขที่ FSC/59R12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาด เท่ากับ 11.82 ล้ านบาท
7.2.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC/59R-12-3298 ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เพียงวิธีเดียว ในการประเมินราคา
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ประเมินมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหาทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปรี ยบเทียบได้
ไม่วา่ ด้ านราคาซื ้อขาย ขนาดที่เปรี ยบเทียบ หรื อประเภททรัพย์สนิ นันๆ
้ ในท้ องตลาด รายละเอียดการประเมินมูลค่าสรุปได้
ดังนี ้
ลําดับ
ที่

รายละเอียด

1
2

อาคารสํานักงาน 3 ชัน้
โรงงาน 1
- พื ้นที่ใส่วนโรงงาน
- พื ้นที่สว่ นโรงงาน (ส่วนปรับปรุงต่อเติม)
รวมโรงงาน 1
โกดังเก็บสินค้ า พร้ อมส่วนโล่งหลังคาคลุม
- พื ้นที่อาคารส่วนโกดัง
- พื ้นที่สว่ นโล่งหลังคาคลุม
รวมโกดังและส่วนโล่งหลังคาคลุม
สิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
- ส่วนโล่งหลังคาคลุม

3

4

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)
1,410.00

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
12.69

อายุ
อาคาร
(ปี )
19

ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(%)
28%
9.14

8,290.00
1,040.00
9,330.00

58.03
5.20
63.23

19
19

28%
19%

41.78
4.21
45.99

1,350.00
900.00
2,250.00

6.08
2.70
8.78

10
10

10%
10%

5.47
2.43
7.90

32.00

0.05

19

28%

0.03
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ลําดับ
ที่

รายละเอียด

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

มูลค่ าทดแทน
อายุ
ค่ าเสื่อม มูลค่ าตามสภาพ
ใหม่ 1/
อาคาร
ราคา1/
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ปี )
(%)
- จอดรถ 1
42.00
0.04
19
28%
0.03
- จอดรถ 2
84.00
0.08
19
28%
0.06
- ป้อมยาม
2.88
0.003
19
28%
0.002
- ถนน และลานคอนกรีต
1,500.00
2.25
19
28%
1.62
- รัว้ ยาว 65 ม. สูง 2 ม.
130.00
0.16
19
28%
0.11
รวมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
1,790.88
2.58
1.86
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ
87.28
64.89
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ ในการประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ อ้ างอิงราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสื่อมราคา
ตามมาตรฐานราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และฐานข้ อมูลภายใน
ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพ
การใช้ งานของทรัพย์สนิ
รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้ างและค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานราคาค่า
ก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย และฐานข้ อมูลภายในของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนัน้ ราคาประเมินอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของบริษัทฯ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตาม
รายงานเลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 64.89
ล้ านบาท
รวมราคาประเมินที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ เลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยวิธีต้นทุน เท่ากับ 76.71 ล้ านบาท
7.2.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
SSC ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ประเมินราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานผลิต
ท่อไฮดรอลิคของ SAC ซึง่ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ทําการสํารวจทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2559 ตามรายงานลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (เลขที่ FSC-59M-12-199) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการ
ประเมินมูลค่าผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) เป็ น
แนวทางในการประเมินมูลค่า โดยจะพิจารณาจากต้ นทุนปั จจุบนั ของเครื่ องจักรใหม่ทมี่ าทดแทนใหม่ (Replacement
Cost New) โดยมีความสามารถและอรรถประโยชน์เทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกับเครื่ องจักรเดิม หักค่าเสือ่ มทางกายภาพ ค่า
เสือ่ มที่เกิดจากการใช้ งานที่ล้าสมัย สภาพและประสิทธิภาพของเครื่ องจักร ตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยภายนอก
ต่างๆ โดยสรุปราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของ SAC ได้ ดงั นี ้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ SAC ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 110/1 ถนนส่วนบุคคล แยกจากถนนกาญจนวนิช
ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสรุปราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ได้ ดงั นี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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ลําดับ
ที่

รายละเอียด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
จํานวน
(รายการ)

ต้ นทุนทดแทน
ใหม่ 1/
(ล้ านบาท)
43.98
0.48
1.13
2.50
12.27
40.39
3.45
1.52
2.36
1.45
23.04
22.80
0.90
24.57
0.36
28.86
1.64
1.64
1.13
3.46
1.09
59.42
2.22
6.21
187.67
461.75
103.48
68.35
10.69
62.59
11.50
333.56
1.06

อายุการใช้
งาน
(ปี )
20
15
15
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
15
20
20
20
20
20
20

อายุคงเหลือ
(ปี )

มูลค่ าตลาด
(ล้ านบาท)

เครื่องขึ ้นรูป (Extrusion)
6
10-16
21.64
Pre cooling
1
4
0.10
เครื่องทําความเย็น Freezing
3
5
0.30
เครื่องออกแผ่นยาง
1
5
0.50
Mixing Mill
2
9-11
5.26
เครื่องอบยาง (Vulcanizing)
3
5-16
19.64
Back roll bearing and bearing housing
2
17
2.64
High pressure pump
1
17
1.16
เครื่องปั่ นยาง
1
11
1.04
Mandrel welding machine
1
6
0.46
Impulse Test
4
12-16
12.47
Extracting #7
1
16
14.60
Set pump control
1
16
0.58
Up stream
1
11
16.21
Screw tank
1
11
0.24
Internal mixer
1
11
19.05
Motor gear
1
11
1.08
Gear box
1
11
1.08
Service charge of GE-135
2
12
0.81
Spare parts GE-135 Internal mixing
2
13
2.70
Grease pump
1
13
0.85
เครื่องพันและถอดไนล่อน (Wraping)
7
5-17
18.40
เครื่องบด (Crushing machine)
1
18
1.80
Rolling mill
1
5
1.24
Extrusion
4
5-9
73.52
เครื่องถ้ กลวด (Braiding)
29
5-16
152.49
เครื่องถ้ กลวด (Spiral Braiding)
2
5
41.29
Extracing
12
5
29.04
เครื่องเทสให้ ระเบิด (Burst Test)
1
11
4.71
Rewinding - เครื่ องเตรี ยมลวด
20
22.89
Wire Bobbin Winding MCW4LT6
4
7.36
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool & Equipment)
1
129.07
เครื่องจักรระหว่างติดตังเพิ
้ ่มเติม
1
1.06
(Machine Under Installation)
รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์
1,527.53
605.28
ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-199 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ: 1/ การคํานวณหาต้ นทุนทดแทนใหม่ มาจากแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทาํ การประเมินค่า เช่น สัญญา
ซื ้อ-ขาย (Contract) ใบส่งของ (Invoice) ใบเสร็ จรับเงินในการซื ้อ-ขาย ตัวแทนจําหน่ายเครื่ องจักร ระบบฐานข้ อมูล การซื ้อบริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

หน้า 139/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

ขายเครื่ องจักรภายในบริ ษัท และข้ อมูลอื่นๆ สามารถหาได้ จากการสอบถามโดยตรงจากผู้แทนจําหน่ายในกรณีที่เครื่ องจักร
สามารถตรวจสอบราคาขายเครื่ องจักรในปั จจุบนั ได้ และใช้ วิธีปรับดัชนีราคาของเครื่องจักร (Machinery Price Index) ใน
กรณีที่เครื่ องจักรไม่สามารถตรวจสอบราคาขายในปั จจุบนั ได้

ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระว่า วิธีการประเมินราคาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในครัง้ นี ้ คือ วิธีคิดจากต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost
Approach) และสมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเครื่ องจักรที่พิจารณาราคาต้ นทุนทดแทนใหม่และการตัดค่าเสือ่ ม
ราคาตามอายุการใช้ งานของเครื่องจักร เนื่องจากทรัพย์สนิ มีการออกแบบเพื่อการใช้ งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคา
ประเมินเพื่อสะท้ อนถึงสภาพการใช้ งานของทรัพย์สนิ ดังนัน้ ราคาประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษัทฯ โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ตามรายงานเลขที่ FSC-59M-12-199 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ อิสระ เท่ากับ 605.28 ล้ านบาท
สามารถสรุปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สนิ ถาวรของ SAC ได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์ ถาวร SAC

มูลค่าตามบัญชี
30 พฤศจิกายน25593/
(1)

ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน
(2)

(หน่วย: ล้ านบาท)
ราคาประเมินสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี
(2) - (1)

สินทรัพย์ ถาวรที่ประเมินมูลค่ า
1 ที่ดิน
13.21
11.821/
(1.40)
1/
2 อาคาร และส่วนปรับปรุงที่ดนิ
58.73
64.89
6.16
3 เครื่องจักรและส่วนประกอบ
192.15
4 เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
49.11
605.282/
362.96
5 เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
1.06
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – ที่ประเมินมูลค่ า
314.27
681.99
367.72
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ที่ไม่ได้ รับการประเมิน
10.71
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
324.98
หัก: หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities)
(73.54)
รายการปรับปรุ ง: ส่ วนของผู้ถือหุ้น
294.18
หมายเหตุ:
1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC/59R-12-3298 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่ปรึกษา เฟิ ร์สสตาร์ จํากัด เลขที่ FSC-59M-12-199 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
3/ เปรียบเทียบราคาประเมินทรัพย์สินกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
ทรัพย์สินซึง่ ใกล้ เคียงกับวันทีป่ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินมากทีส่ ดุ
4/ ประมาณการหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษี ร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน

ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ SAC เพิ่ มขึ้นจากส่วนต่างราคาประเมิ นและ
มูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน – สุทธิ จํ านวน 294.18 ล้านบาท

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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7.2.2 การจ่ ายเงินปั นผล
สัญญา Call Option ระหว่าง STA รับเบอร์ แลนด์ และ Semperit และสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ
(Umbrella Agreement) Semperit และ STA ตกลงกันให้ SAC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC (ซึง่ รวมถึง
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ใน “วันซื ้อขายกิจการ” จํานวน 30,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 1,067.06 ล้ านบาท)
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาและการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามบัญชี (2))
ดังนัน้ ทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึ งได้ทําการปรับปรุงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจากการจ่ายเงิ นปันผล จํ านวน
จํ านวน 1,067.06 ล้านบาท
สรุ ปการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของ SAC
จากการพิจารณารายการที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการประเมินมูลค่า SAC จากวิธีมลู ค่า
ตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการปรับปรุง
รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุ ง
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(ล้ านหุ้น) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ:
1/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 6.2.1 ของรายงานฉบับนี ้
2/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 6.2.2 ของรายงานฉบับนี ้
3/ มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)
1,584.24
294.181/
(1,067.06)2/
811.36
3.803/
213.52

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SAC เท่ากับ 213.52 บาทต่ อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ
เท่ากับ 811.36 ล้ านบาท
7.3

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่ากิจการของ SAC โดยการนํามูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น (Book Value per Share) ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 416.90 บาทต่อหุ้น คูณด้ วยค่ามัธย
ฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาด
หลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนิน
ธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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SAC
7 วัน
15 วัน
Eaton Corporation Plc.. (ETN:US)
1.99
1.99
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
4.13
4.10
Semperit AG Holding (SEM:AV)
1.64
1.58
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
0.78
0.80
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
1.81
1.78
มูลค่ าหุ้น SAC (บาทต่ อหุ้น)
756.61 743.56
มูลค่ ากิจการ SAC (ล้ านบาท)
2,875.11 2,825.53
ที่มา: Bloomberg

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)
ค่า P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน 180 วัน 360 วัน
2.00
1.95
1.93
1.95
1.91
1.81
4.09
3.96
3.83
3.78
3.56
3.24
1.52
1.48
1.46
1.50
1.55
1.66
0.80
0.75
0.73
0.71
0.67
0.64
1.76
1.72
1.70
1.72
1.73
1.73
733.88 715.73 707.30 717.71 721.92 723.17
2,788.76 2,719.77 2,687.75 2,727.31 2,743.30 2,748.04

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้น SAC เท่ากับ 707.30 – 756.61 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ
SAC เท่ากับ 2,687.75 – 2,875.11 ล้ านบาท
7.4

วิธีอตั ราส่ วนราคาต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
CapAd ได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SAC โดยการนําผลรวมของกําไรสุทธิของ SAC (Earnings per Share)
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนย้ อนหลัง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่จดทะเบียนในประเทศจีน และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ซึง่ เท่ากับ 92.50 บาทต่อหุ้น คูณด้ วยค่ามัธยฐาน
(Median) ของ P/E Ratio ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาด
หลักทรัพย์เวียนนา ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนิน
ธุรกิจผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
SAC
7 วัน
15 วัน
Eaton Corporation Plc.. (ETN:US)
15.27
15.24
Parker-Hannifin Corporation (PH:US)
22.24
22.09
Semperit AG Holding (SEM:AV)
20.47
19.73
Sumitomo Riko Co., Ltd. (5191:JP)
28.71
29.28
ค่ ามัธยฐานของ 4 บริ ษัท
21.36
20.91
มูลค่ าหุ้น SAC (บาทต่ อหุ้น)
1,975.36 1,934.25
มูลค่ ากิจการ SAC (ล้ านบาท)
7,506.37 7,350.14
ที่มา: Bloomberg

ค่า P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่า)
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน 180 วัน 360 วัน
15.30
14.97
14.78
14.86
14.45
13.15
22.04
21.33
20.62
20.26
19.65
17.59
19.06
18.50
17.60
16.98
16.31
16.18
29.21
27.64
28.07
28.52
29.18
29.57
20.55
19.91
19.11
18.62
17.98
16.89
1,900.49 1,842.02 1,767.65 1,722.41 1,663.16 1,561.87
7,221.86 6,999.67 6,717.08 6,545.16 6,320.00 5,935.10

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้น SAC เท่ากับ 1,561.87 – 1,975.36 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่า
กิจการ SAC เท่ากับ 5,935.10 – 7,506.37 ล้ านบาท
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

7.5

วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คาํ นึงถึงผลการดําเนินงานของ SAC ในอนาคต โดยการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คํานวณหา
อัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลดและ
คํานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SAC ในระยะเวลา 6 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 2564) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SAC จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระไม่ได้ นาํ ผลกระทบจากการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้มาพิจารณา
CapAd ได้ จดั ทําประมาณการทางการเงินของ SAC โดยอ้ างอิงข้ อมูล และสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ และ
SAC จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ
SAC ในครัง้ นี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ SAC รวมทัง้
สถานการณ์ภายในของ SAC มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานที่กําหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตาม
วิธีนี ้จะเปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน
สมมติฐานที่สาํ คัญในการจัดทําประมาณการทางการเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขาย
SAC ดําเนินธุรกิจผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง ใช้ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง การขนส่ง เหมืองแร่ และ
เครื่ องจักรทางการเกษตร สายไฮดรอลิคแรงดันสูงจะใช้ สาํ หรับส่งแรงดันและพลังงานในเครื่ องจักรหนัก (Heavy-duty
Machinery) เช่น เครื่ องขุด (Excavators) และเครน (Cranes) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ สายไฮดรอลิคแรงดันสูงเป็ นสินค้ าในกลุม่
อุตสาหกรรมจะมีความผันผวนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
ผลิตภัณท์สว่ นใหญ่ของ SAC จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาและยุโรป รวมประมาณร้ อยละ 70 – 75, การขาย
ภายในประเทศประมาณร้ อยละ 5 และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ประมาณ ร้ อยละ 20 - 25 โดยช่องทางในการขายของ
SAC จะขายผ่านกลุม่ Semperit โดยกลุม่ Semperit เป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมผลิตสายไฮดรอลิคแรงดันสูง (Hydoric
Hose) โดยเป็ นอันดับ 3 ของโลก
ในปี 2556 – 2558 SAC มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 1,416.00 ล้ านบาท 1,663.59 ล้ านบาท และ 1,524.16
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.48 และลดลงร้ อยละ 8.38 ตามลําดับ โดยยอดขายที่เพิ่มขึ ้นในปี 2557 เนื่องจากความ
ต้ องการที่เพิ่มขึ ้นในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป และในปี 2558 รายได้ ลดลงเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา
และยุโรปเป็ นไปอย่างช้ าๆ และความต้ องการใช้ ในเอเชียลดลง ทําให้ ปริ มาณการขายลดลง นอกจากนี ้ ราคาขายลดลง
เช่นกันจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ในช่วง 9 เดือนปี 2559 SAC มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 1,078.20 ล้ านบาท โดยหากคิดเป็ นรายปี
(Annualized) ลดลงร้ อยละ 5.68 จากรายได้ จากการขายปี 2558 โดยลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากราคาขายที่ลดลง
ประมาณการรายได้ จากการขาย สรุปได้ ดงั นี ้

SAC
กําลังการผลิต
การใช้ กําลังการผลิต
ปริมาณการขาย
- ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
- ประเทศอื่นๆ

หน่ วย
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

2556A
30.60
82.55%

2557A
30.60
94.39%

2558A
30.60
88.32%

9M2559F
30.60
88.31%

2559F
30.60
88.31%

ล้ านเมตร
ล้ านเมตร

18.91
5.22

23.23
4.68

22.04
4.00

17.16
2.17

22.89
2.90
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SAC
- ในประเทศ
รวมปริมาณการขาย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การขาย
ราคาขายเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย
รายได้ จากการขาย
อัตราการเติบโตของรายได้ จาก
การขาย
SAC
กําลังการผลิต
การใช้ กําลังการผลิต
ปริมาณการขาย
- ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
- ประเทศอื่นๆ
- ในประเทศ
รวมปริมาณการขาย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การขาย
ราคาขายเฉลี่ย
อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคาขายเฉลี่ย
รายได้ จากการขาย
อัตราการเติบโตของรายได้ จาก
การขาย

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

หน่ วย
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

2556A
1.13
25.26
5.15%

2557A
0.98
28.88
14.34%

2558A
0.99
27.03
-6.43%

9M2559F
0.93
20.27
n.a.

2559F
1.24
27.02
-0.02%

บาทต่อเมตร
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ

56.06
-4.91%
1,416.00
-0.01%

57.60
2.75%
1,663.59
17.48%

56.39
-2.09%
1,524.16
-8.38%

53.20
n.a.
1,078.20
n.a.

53.20
-5.66%
1,437.60
-5.68%

หน่ วย
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

2560F
30.60
88.28%

2561F
30.60
88.72%

2562F
30.60
89.17%

2563F
30.60
89.61%

2564F
30.60
90.06%

ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ล้ านเมตร
ร้ อยละ

23.91
2.31
0.79
27.01
-0.03%

24.03
2.32
0.80
27.15
0.50%

24.15
2.33
0.80
27.29
0.50%

24.27
2.34
0.81
27.42
0.50%

24.40
2.35
0.81
27.56
0.50%

บาทต่อเมตร
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ

53.28
0.14%
1,439.23
0.11%

53.54
0.50%
1,453.66
1.00%

53.81
0.50%
1,468.23
1.00%

54.08
0.50%
1,482.95
1.00%

54.35
0.50%
1,497.82
1.00%

ปริ มาณขาย (Sale Volumes)
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ปริ มาณการขายในปี 2559
เท่ากับ 27.02 ล้ านเมตร ซึง่ ประมาณการจากปริ มาณการขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และคิดเป็ นรายปี
(Annualized)
สําหรับปริ มาณขายในปี 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากงบประมาณปี 2560 ของ SAC และทําการ
ปรับปรุงปริ มาณการขายจากงบประมาณปี 2560 ของ SAC ลดลงประมาณร้ อยละ 3.50 เพื่อให้ ปริ มาณการขายใกล้ เคียง
กับปี 2558 และปี 2559 ตามหลักความระมัดระวัง โดยปริ มาณการขายรวมในปี 2560 จะเท่ากับ 27.01 ล้ านเมตร
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กําหนดให้ ปริ มาณการขายในปี 2561 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.50 จากปี
ก่อนหน้ า ตามหลักความระมัดระวัง โดยอัตราการใช้ กําลังการผลิตสูงสุดที่ประมาณร้ อยละ 90
ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลีย่ ต่อเมตรในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 56.06 บาท 57.60 บาท 56.39
บาท และ 53.20 บาท ตามลําดับ โดยราคาขายที่เปลีย่ นแปลงเกิดจากราคาวัตถุดิบ และ Product Mix ที่ตา่ งกันในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2558 – 2559 ราคาขายเฉลีย่ ที่ลดลงมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
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ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ ในช่วงไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 เท่ากับ 53.20 บาทต่อเมตร ซึง่ เท่ากับราคาขายเฉลีย่ ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และในปี 2560
ราคาขายเฉลีย่ เท่ากับ 53.28 บาทต่อเมตร ซึง่ เท่ากับงบประมาณปี 2560 ของ SAC นอกจากนี ้ ในปี 2561 – 2564
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยร้ อยละ 0.50 ต่อปี เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ มีแนวโน้ ม
ลดลงในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าพลังงาน ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ค่าแรงงาน
ทางอ้ อม ค่าเสือ่ มราคา ค่าที่ปรึกษาด้ านเทคนิค และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 SAC มีต้นทุนขายจํานวน 1,077.35 ล้ านบาท, 1,158.82
ล้ านบาท 1,088.51 ล้ านบาท และ 739.26 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.08, ร้ อยละ 69.66 ร้ อยละ
71.42 และร้ อยละ 68.56 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จากราคาวัตถุดบิ ที่ลดลง
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ต้ นทุนขายส่วนที่ผนั แปรไป
กับยอดขาย เช่น ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิตผันแปร และค่าทีป่ รึกษาทางเทคนิค จะคิดจากค่าเฉลีย่ ของต้ นทุนดังกล่าว
ต่อรายได้ จากการขายในอดีต
และพิจารณาแนวโน้ มของต้ นทุนดังกล่าวเพื่อหาสัดส่วนอ้ างอิงที่เหมาะสมและสะท้ อน
โครงสร้ างต้ นทุน ณ ปั จจุบนั ส่วนต้ นทุนขายที่ไม่ได้ ผนั แปรไปกับยอดขาย เช่น ค่าแรงงานทางอ้ อม และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ จะ
พิจารณาอัตราการเติบโตของต้ นทุนคงที่ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ ดังนี ้
- ต้ นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 45.92 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ต้ นทุน
วัตถุดิบต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2556 – 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 และต้ นทุนวัตถุดิบในปี 2560 –
2564 เท่ากับร้ อยละ 47.02 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนต้ นทุนวัตถุดิบต่อรายได้ จากการขายตาม
งบประมาณปี 2560 ของ SAC ซึง่ สะท้ อนถึงต้ นทุนในปั จจุบนั และ Product Mix ตามแผนงานของ SAC
- ต้ นทุนการผลิตผันแปร เช่น ค่าพลังงาน ค่าแรงงานทางตรง และค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี
2559 เท่ากับ ร้ อยละ 14.26 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนต้ นทุนการผลิตผันแปรต่อรายได้ จากการขาย
ในช่วงปี 9 เดือนแรกของปี 2559 และต้ นทุนการผลิตผันแปร ในปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 14.75 ของรายได้ จาก
การขาย ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนต้ นทุนการผลิตผันแปร ต่อรายได้ จากการขายตามงบประมาณปี 2560 ของ SAC
- ค่าแรงงานทางอ้ อม ในปี 2559 เท่ากับ 47.81 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับค่าแรงงานทางอ้ อมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และ
คิดเป็ นรายปี (Annualized) และค่าแรงงานทางอ้ อมในปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 จากปี ก่อนหน้ า ตาม
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
- ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคจ่ายให้ กบั Semperit ตามสัญญาสนับสนุนทางด้ านเทคนิค (Technical Assistant
Agreement) ในอัตราร้ อยละ 1.50 ของรายได้ จากการขาย
- ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในปี 2559 เท่ากับ 29.97 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ น
รายปี (Annualized) และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในปี 2560 – 2564 เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 3.00 จากปี ก่อนหน้ า ตามประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อ
ประมาณการต้ นทุนขาย สรุปได้ ดงั นี ้
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SAC
ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนผลิตผันแปร
ค่าแรงงานทางอ้ อม
ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
รวมต้ นทุนขาย
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนต้ นทุนขายไม่รวมค่า
เสื่อมราคาต่อรายได้ จากการ
ขาย (ร้ อยละ)
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2556A 2557A 2558A 9M59F 2559F 2560F 2561F 2562F
710.20 760.11 697.19 453.79 618.82 676.77 683.51 690.36
186.80 208.45 200.77 153.77 205.03 212.22 214.34 216.49
40.95 46.20 47.05 35.85
47.81 49.24 50.72
52.24
19.87 20.28 22.33 15.33
20.72 21.59 21.80
22.02
19.07 25.98 30.05 22.48
29.97 30.87 31.80
32.75
100.45
97.81 91.11 58.03
77.33 81.44 84.61
71.24
1,077.35 1,158.82 1,088.51 739.26 999.68 1,072.13 1,086.78 1,085.11
76.08% 69.66% 71.42% 68.56% 69.54% 74.49% 74.76% 73.91%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F 2564F
697.28 704.27
218.66 220.86
53.81 55.42
22.24 22.47
33.74 34.75
68.50 28.53
1,094.23 1,066.30
73.79% 71.19%

68.99% 63.78% 65.44% 63.18% 64.16% 68.83% 68.94% 69.05% 69.17% 69.29%

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายประกอบด้ วย ค่าระวาง ค่าใช้ จา่ ยส่งออก ค่าคอมมิชชัน่ ค่าส่งเสริ มการขาย ค่าเบี ้ยประกัน
และค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 52.98 ล้ านบาท 55.68
ล้ านบาท 46.49 ล้ านบาท และ 29.09 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.74 ร้ อยละ 3.35 ร้ อยละ 3.05 และร้ อย
ละ 2.70 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าระวางลดลง ตามข้ อตกลง
กับลูกค้ า
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ค่าใช้ จา่ ยในการขาย ซึง่ เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยที่ผนั แปรไปกับยอดขาย จะคิดจากค่าใช้ จา่ ยในการขายเฉลีย่ ดังกล่าวต่อรายได้ จากการขายในอดีต และ
พิจารณาแนวโน้ มของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวประกอบ เพื่อสะท้ อนถึงโครงสร้ างต้ นทุนในปั จจุบนั ของ SAC โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
− ค่าระวาง ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 0.16 ของรายได้ จากการขาย ซึง่ เท่ากับ
ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าระวางต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ น่าจะสะท้ อน
โครงสร้ างค่าใช้ จา่ ยในปั จจุบนั ของ SAC
− ค่าใช้ จา่ ยขนส่ง ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 0.98 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยขนส่ง ต่อรายได้ จากการขาย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ย
ขนส่งต่อรายได้ จากการขาย ตามงบประมาณปี 2560 ของ SAC
− ค่าคอมมิชชัน่ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 1.54 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าประกันภัยการขาย ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี
2559
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− ค่าส่งเสริ มการขาย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 0.14 ของรายได้ จากการขาย
ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าส่งเสริ การขาย ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี
2559
− ค่าประกันภัย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 – 2564 เท่ากับร้ อยละ 0.16 ของรายได้ จากการขาย ซึง่
เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าประกันภัยการขาย ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือนแรกของปี
2559
− ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และช่วงปี 2560 - 2564 เท่ากับร้ อยละ 0.04 ของรายได้ จากการ
ขาย ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ ต่อรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 - 2558 และ 9 เดือน
แรกของปี 2559
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการขาย สรุปได้ ดงั นี ้
SAC
ค่าระวาง
ค่าใช้ จา่ ยขนส่ง
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าส่งเสริมการขาย
ค่าประกันภัยสินค้ า
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
รวมค่าใช้ จา่ ยในการขาย
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายต่อ
รายได้ ขาย (ร้ อยละ)

2556A
4.98
11.72
32.16
0.54
2.91
0.68
52.98
3.74%

2557A
6.48
15.32
26.90
3.52
2.66
0.80
55.68
3.35%

2558A 9M59F
2.72
1.48
13.03 10.55
25.22 14.54
2.45
0.47
2.41
1.68
0.67
0.37
46.49 29.09
3.05% 2.70%

2559F
2.32
13.85
20.07
0.97
2.25
0.52
39.99
2.78%

2560F
3.38
13.21
22.16
2.00
2.27
0.61
43.63
3.03%

2561F
3.41
13.34
22.39
2.02
2.30
0.62
44.07
3.03%

2562F
3.45
13.48
22.61
2.04
2.32
0.62
44.51
3.03%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F 2564F
3.48
3.52
13.61 13.75
22.84 23.07
2.06
2.08
2.34
2.37
0.63
0.63
44.96 45.41
3.03% 3.03%

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารประกอบด้ วย เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสํานักงาน การ
ตังสํ
้ ารอง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าเดินทาง และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารเท่ากับ 20.13 ล้ านบาท 17.98 ล้ าน
บาท 21.00 ล้ านบาท และ 15.64 ล้ านบาท ตามลําดับ ลดลงร้ อยละ 10.65 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.75 ในปี
2558 จากปี ก่อนหน้ า ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลงในปี 2557 ส่วนใหญ่เกิดจากการตังค่
้ าเผื่อการลด
มูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงจากปี ก่อนหน้ า และในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิม่ ขึ ้นเนื่องจากการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ ้น
ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครัง้ นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หาร
เท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 และคิดเป็ นรายปี (Annualized) และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารใน
ปี 2560 – 2564 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการภาวะเงินเฟ้อ


ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริหาร สรุปได้ ดงั นี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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SAC
2556A
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
7.20
ค่าใช้ จา่ ยสํานักงาน
1.60
ค่าเผื่อและสํารอง
7.20
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
1.63
ค่าสอบบัญชีและค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
0.62
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
0.83
ค่าใช้ จา่ ยบริหารอื่นๆ
1.05
รวมค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
20.13
% ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารต่อรายได้ 1.42%
จากการขาย (ร้ อยละ)

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

2557A
8.20
2.33
3.12
2.07
0.69
0.68
0.89
17.98
1.08%

2558A 9M59F
8.30
6.90
1.80
3.00
6.27
2.47
2.84
1.98
0.64
0.50
0.74
0.43
0.41
0.36
21.00 15.64
1.38% 1.45%

2559F
9.20
4.00
3.29
2.64
0.67
0.57
0.48
20.85
1.45%

2560F
9.48
4.12
3.39
2.87
0.69
0.59
0.49
21.63
1.50%

2561F
9.76
4.24
3.49
3.03
0.71
0.61
0.51
22.35
1.54%

2562F
10.05
4.37
3.60
2.28
0.73
0.63
0.52
22.18
1.51%

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F 2564F
10.35 10.67
4.50
4.64
3.71
3.82
1.57
1.01
0.75
0.77
0.65
0.66
0.54
0.56
22.07 22.12
1.49% 1.48%

 ต้ นทุนทางการเงิน
ปั จจุบนั SAC ไม่มีภาระเงินกู้ยมื และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลเท่ากับ ร้ อยละ 20
 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้ จา่ ยลงทุนสินทรัพย์ถาวรในปี 2560 เท่ากับ 42.00 ล้ านบาท ตามงบประมาณปี 2560 ของ SAC และในปี
2561 – 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี จากปี ก่อนหน้ า
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จ่ายลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2560 เท่ากับ 0.50 ล้ าน
บาท ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ค่าใช้ จา่ ยลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2556 – 2558 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 และในปี
2561 – 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ต่อปี จากปี ก่อนหน้ า
 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียน
กําหนดโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ของข้ อมูลในอดีตปี 2556 – 2559 และพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี ้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
31.10
วันโดยเฉลีย่
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
36.90
วันโดยเฉลีย่
สินค้ าคงเหลือ
55.90
วันโดยเฉลีย่
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
35.50
วันโดยเฉลีย่
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
13.00
วันโดยเฉลีย่
สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2559 - 2564 เป็ นดังต่อไปนี ้
SAC
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
กําไรขั ้นต้ น
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

2559F

2560F

2561F

2562F

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
2564F

1,437.60
437.92
410.07

1,439.23
367.10
322.05

1,453.66
366.88
320.87

1,468.23
383.12
337.05

1,482.95
388.72
342.52

1,497.82
431.52
385.02
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บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

SAC
2559F
2560F
2561F
2562F
2563F
2564F
กําไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ ม
ราคา (EBITDA)
490.08
406.36
408.50
410.56
412.59
414.56
กําไรสุทธิ
340.53
257.63
256.68
269.63
274.01
308.01
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์1/
2,087.46
2,354.72
2,613.35
2,882.75
3,157.97
3,462.27
หนี ้สิน
162.69
172.32
174.26
174.04
175.25
171.54
1/
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,924.77
2,182.40
2,439.09
2,708.71
2,982.72
3,290.73
หมายเหตุ: 1/ ยังไม่ได้ ปรับปรุงเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล โดย SAC จะต้ องจ่ายเงินปั นผลใน “วันซื ้อขาย
กิจการ” จํานวน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามข้ อตกลงในสัญญา Call Option ระหว่าง STA รับเบอร์ แลนด์ และ Semperit และ
สัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement)

 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
กําหนดให้ มีอตั ราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการที่ร้อยละ 0 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis)
 อัตราส่วนลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดหรื อ WACC ที่คํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 9.20 ต่อปี (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.5 ของ
รายงานฉบับนี ้)
โดยอาศัยข้ อมูลและสมมติฐานที่กําหนดข้ างต้ นจะสามารถคํานวนกระแสเงินสดของ SAC ได้ ดงั นี ้
SAC
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าใช้ จา่ ยลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

2559F
410.07
(69.52)
80.01
(74.15)
(3.75)
342.66

2560F
322.05
(64.41)
84.31
9.07
(42.50)
308.53

2561F
320.87
(64.17)
87.63
(2.95)
(43.78)
297.61

2562F
337.05
(67.41)
73.51
(5.17)
(45.09)
292.90

(หน่วย: ล้ านบาท)
2563F
2564F
342.52
385.02
(68.50)
(77.00)
70.06
29.54
(3.78)
(8.76)
(46.44)
(47.83)
293.86
280.97

342.66

282.54

249.57

224.93

206.66

SAC
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – ก่ อนจ่ ายเงินปั นผล ณ 31 ธันวาคม 2559
หัก: การจ่ายเงินปั นผล
มูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ- หลังจ่ ายเงินปั นผล ณ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
(ล้ านหุ้น) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (บาทต่ อหุ้น)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

180.95

ล้ านบาท
1,966.79
3,454.101/
914.012/
4,368.11
(1,067.06)3/
3,301.05
3.804/
868.70
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หมายเหตุ:
1/ รวมกระแสเงินสดของกิจการในปี 2559 แล้ ว
2/ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจํานวน 914.01 ล้ านบาท จากงบการเงินของ SAC สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ ม่ได้ อยูใ่ นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
3/ ตามสัญญา Call Option ระหว่าง STA รับเบอร์ แลนด์ และ Semperit และสัญญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement)
Semperit และ STA ตกลงกันให้ SAC จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC (ซึง่ รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ใน “วันซื ้อขาย
กิจการ” จํานวน 30,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,067.06 ล้ านบาท)
4/ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มลู ค่าหุ้นของ SAC เท่ากับ 868.70 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ SAC
เท่ากับ 3,301.05 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC จากเดิมเพิ่มขึ ้น และลดลงร้ อยละ 5 จากอัตราส่วนลดข้ างต้ น
SAC

หน่ วย

มูลค่าหุ้นของ SAC
มูลค่ากิจการ SAC

บาท/หุ้น
ล้ านบาท

9.66%
830.30
3,155.13

Discount Rate (ร้ อยละต่ อปี )
9.20%
868.70
3,301.05

8.74%
911.13
3,462.29

ผลจากการวิเคราะห์ความไวโดยการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได้ มลู ค่าหุ้นของ SAC อยูร่ ะหว่าง 830.30 –
911.13 บาทต่อหุ้น หรื อมูลค่ากิจการ SAC เท่ากับ 3,155.13 - 3,462.29 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จดั ทําโดยอ้ างอิงจากสมมติฐานที่ได้ รับจาก SAC ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ SAC หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทําให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ของ SAC หรื อเปลีย่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กําหนดไว้ อาจทําให้ ประมาณการที่กาํ หนดขึ ้นภายใต้
สมมติฐานที่กล่าวมาข้ างต้ นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ และอาจส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของ SAC ที่ประเมินได้
เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน
สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหุ้น SAC
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่
เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ทีม่ า: www.bot.or.th)
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของ SAC ตามการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
7.6

SAC

วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

มูลค่ ากิจการ SAC
(ล้ านบาท)
(1)
1,584.24
811.362/
2,687.75 – 2,875.11
5,935.10 – 7,506.37
3,155.13 - 3,462.292/

มูลค่ ากิจการ SAC
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)
(2) = (1) * FX1/
44.54
22.812/
75.57 – 80.83
166.86 – 211.04
88.71 – 97.342/

ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินมูลค่ า
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
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หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่ เท่ากับ
35.5685 บาท/เหรียญสหรัฐ หรือ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ที่มา: www.bot.or.th)
2/ ภายหลังปรับปรุงเงินปั นผลจ่ายจํานวน 30.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,067.06 ล้ านบาท)
(โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 7.2.2 ของรายงานฉบับนี ้)

จากตารางสรุ ปข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ามูลค่ากิจการ SAC ที่ประเมินได้ โดยใช้ วธิ ีการต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง 811.36 – 7,506.37
ล้ านบาท (หรื อประมาณ 22.81 – 211.04 เหรี ยญสหรัฐ)
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชีเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ SAC ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต แต่วธิ ีนี ้ไม่ได้ คํานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริ งและความสามารถในการทํากําไรของ SAC ใน
อนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้อาจไม่สะท้ อนถึงสถานะ
ในปัจจุบนั ของ SAC และมูลค่าหุ้นทีเ่ หมาะสมของ SAC ได้
วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุ งแล้ วเป็ นวิธีทมี่ ีการปรับปรุ งรายการต่างๆ ให้ สะท้ อนถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบนั
มากกว่าวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุ งแล้ วสามารถสะท้ อนถึงราคาตลาดของทรัพย์สิน และหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต รายการปรับปรุ งตามเงื่อนไขการทํารายการในครัง้ นี ้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ SAC ใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้น SAC ด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุ งแล้ วสะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานของสินทรัพย์ของ
SAC ได้ ในระดับหนึง่
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ใช้ มลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และกําไรต่อหุ้น 12 เดือนย้ อนหลังสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลในอดีตของ SSH มาเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NYSE), ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา
ประเทศออสเตรี ย (ATX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ (TSE) จํานวน 4 บริ ษัท ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรม รวมถึงท่อแรงดันสูง โดยเป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริ ษัทที่
นํามาเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษัทที่อยู่ในหลายประเทศที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะมีปัจจัยที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
จากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ของแต่ละประเทศ ที่
แตกต่างจากประเทศไทย
ทําให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้อาจไม่สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของ SAC ได้
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะวิเคราะห์ผลของการดําเนินการในอดีต ตลอดจนสะท้ อนถึงความสามารถใน
การสร้ างกระแสเงินสด และผลการดําเนินการในอนาคตของ SAC รวมถึงผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาร่ วมทุนกับเซมเพอร์ ริท
ทังนี
้ ้ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ ่บน
สมมติฐานต่างๆ ที่ได้ รับจาก SAC และกําหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้น
ในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของ SAC ไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรื อทําให้ ตวั แปรต่างๆ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนี ้ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าหุ้น SAC ในครัง้ นี ้ คือ วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแส
เงินสด เนื่องจากสามารถสะท้ อนถึงความสามารถในการทํากําไรของ SAC ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม รวมถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปั นผลตามข้ อกําหนดในสัญญาตามสัญญา Call Option ระหว่าง STA รับ
เบอร์ แลนด์ และ Semperit และสัญญากรอบของข้ อตกลงต่าง ๆ (Umbrella Agreement) Semperit และ STA โดย CapAd เห็นว่า
มูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) มูลค่ากิจการ SAC เท่ากับ 3,155.13 - 3,462.29 ล้ านบาท (หรื อประมาณ 88,71 – 97.34 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ)
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด

หน้า 151/155

ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํ ากัด (มหาชน)

8. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ประจําวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึง่
เท่ากับ 35.5685 บาท/เหรี ยญสหรัฐ หรื อ 5.2181 บาท/หยวน หรื อ 0.1467 เหรี ยญสหรัฐ/หยวน (ทีม่ า: www.bot.or.th)
ราคาซื ้อและขายทรัพย์สนิ สรุปได้ ดงั นี ้
้
(1) รายการที่ 1 การได้ มาซึง่ หุ้นของ SSC จํานวน 10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของ SSC) ในมูลค่า 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
นอกจากนี ้ SSC ตกลงชําระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อพิพาทที่มีตอ่ SSC อีก
จํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(2) รายการที่ 2 การจําหน่ายเงินลงทุนใน SSH จํานวนร้ อยละ 50.00 ของทุนทังหมดของ
้
SSH ในมูลค่า 8.00 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
(3) รายการที่ 3 การจําหน่ายเงินลงทุนใน SRP จํานวนร้ อยละ 10.00 ของทุนทังหมดของ
้
SRP ในมูลค่า 4.00 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
้
(4) รายการที่ 4.1 การจําหน่ายหุ้นของ SUSA จํานวน 1,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของ SUSA) ในมูลค่า 6.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
รายการที่ 4.2 การจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ SUSA โดย SSC จํานวน 2,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SUSA) ในมูลค่า 13.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(5) รายการที่ 5 การจําหน่ายหุ้นของ SESI จํานวน 4,000,000 หุ้น (หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SESI) ในมูลค่า 1.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(6) รายการที่ 6 การจําหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co.,Ltd. (“SSF”) โดย SSC จํานวน
ร้ อยละ 100.00 ของทุนทังหมดของ
้
SSF ในมูลค่า 3.20 ล้ านเหรี ยญ
(7) รายการที่ 7 การจําหน่ายหุ้นของ SAC ที่บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถืออยูใ่ น SAC จํานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ตามสัญญา Call Option โดยตกลงให้ สทิ ธิ (Call
Option) แก่ Semperit (หรื อบุคคลซึง่ Semperit กําหนด) ในการซื ้อหุ้น SAC ซึง่ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ ถือหุ้นอยู่
ใน SAC รวมกันจํานวนทังสิ
้ ้น 1,615,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC
ในราคารวมทังสิ
้ ้น 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2564 (เรี ยกว่า “Option Period”)
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น SSC, SSH, SRP, SUSA, SESI, SSF และ
SAC ดังรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้ อ 1 – 7 ของรายงานฉบับนี ้ และการเปรี ยบเทียบกับราคาซื ้อ-ขายหุ้น โดยตาราง
เปรี ยบเทียบราคาได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญที่จะได้ มาและจําหน่ายไป กับราคายุตธิ รรมของหุ้นสามัญ สรุปได้ ดงั นี ้

บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํ ากัด
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มูลค่ายุติธรรมของ สัดส่วนการถือ มูลค่ายุติธรรมของ ราคาขาย (ซื ้อ) หุ้น
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิ รรม
กิจการ
หุ้นที่จะได้ มา/ กิจการส่วนที่จะ
กับราคาซื ้อ/ขายหุ้น
จําหน่ายไป
ได้ มา/จําหน่ายไป
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ร้ อยละ)
(1)
(2)
(3) = (1) * (2)
(4)
(5) = (4) – (3)
(6) = (5)/(4)
รายการได้ มา
SSC (รายการที่ 1, 4.2 262.68 - 290.221/
50.00
131.34 – 145.11
(147.55)2/
(16.21) – (2.44) (10.99) – (1.65)
และ 6)
รวมรายการได้ มา
262.68 - 290.22
50.00
131.34 – 145.11
(147.55)
(16.21) – (2.44) (10.99) – (1.65)
รายการจําหน่ ายไป
SSH (รายการที่ 2)
13.39 – 18.55
50.00
6.70 – 9.27
8.00
(1.27) – 1.30
(15.91) – 16.29
SRP (รายการที่ 3)
57.32 – 60.98
10.00
5.73 – 6.10
4.00
(2.10) – (1.73) (52.46) – (43.31)
SUSA (รายการที่ 4.1) 24.12 – 25.56
25.00
6.03 – 6.39
6.50
0.11 – 0.47
1.70 – 7.22
SESI (รายการที่ 5)
5.99 – 6.67
50.00
2.99 – 3.33
1.00
(2.33) – (1.99) (233.42) – (199.49)
3/
4/
SAC (รายการที่ 7)
88.71 - 97.34
42.50
37.70 – 41.37
44.49 – 46.32
3.12 – 8.62
7.01 – 18.16
รวมรายการจําหน่ ายไป 189.54 – 209.10
59.16 – 66.46
63.99 – 65.82
(2.48) – 6.66
(3.87) – 10.12
รวม – สุทธิ
64.87 – 85.95
(83.56) – (81.73) (18.68) – 4.22
(22.86) – 5.17
หมายเหตุ:
1/ มูลค่ากิจการ SSC ภายหลังการจ่ายเงินปั นผล 118.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ SSC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SSC (ซึง่
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SSC
รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการ ภายใต้ สญ
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (โดยได้ คาํ นึงถึงรายการที่ 4.2 และ 6 แล้ ว)
2/ ราคาซื ้อหุ้น SSC ในสัดส่วนร้ อยละ 50 จาก Semperit จํานวน 180.10 ล้ านเหรียญสหรัฐ บวก ค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit เพื่อระงับข้ อ
พิพาท จํานวน 15.00 ล้ านเหรียญสหรัฐ หักด้ วยเงินปั นผลที่ STA และรับเบอร์ แลนด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SSC รวมร้ อยละ 40.23 โดยมี
สิทธิได้ รับเงินปั นผลรวมจํานวน 47.55 ล้ านเหรียญสหรัฐ (โดยได้ คํานึงถึงรายการที่ 4.2 และ 6 แล้ ว)
3/ มูลค่ากิจการ SAC ภายหลังการจ่ายเงินปั นผล 30.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ SAC จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของ
้
SAC (ซึง่
ั ญากรอบของข้ อตกลงต่างๆ (Umbrella Agreement) สัญญาซื ้อขายหุ้น SAC
รวมถึงคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย) ในวันซื ้อขายกิจการ ภายใต้ สญ
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4/ ตามสัญญา Call Option เซมเพอร์ ริทมีสิทธิที่จะซื ้อหุ้น SAC ซึง่ บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ถือหุ้นอยูใ่ น SAC รวมกันจํานวนทังสิ
้ ้น
1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC ในราคารวมทังสิ
้ ้น 51.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในช่วง
Option Period ดังนั ้น มูลค่าปั จจุบนั ของราคาขายหุ้น SAC (ร้ อยละ 42.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
SAC) เท่ากับ 34.32 –
27
40.93 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,220.77 - 1,455.72 ล้ านบาท)
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญา Joint Venture Agreement (แก้ ไขครัง้ ที่ 3) ฉบับใหม่ที่จะมีการแก้ ไขในครัง้ นี ้ ระบุวา่ SAC ต้ องจ่ายเงินปั นผล
เท่ากับกําไรสุทธิประจําปี (ร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิประจําปี ) ดังนัน้ ในกรณีท่เี ซมเพอร์ ริทใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC จากบริ ษัทฯ และรับเบอร์
แลนด์ ในช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลที่ SAC จ่ายก่อนปี ที่เซมเพอร์ ริทใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณมูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลที่บริษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์ (ร้ อยละ 42.50 ของเงินปั นผลที่ SAC จ่าย) จะ
ได้ รับก่อนที่เซมเพอร์ ริทจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC ประมาณ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรียญสหรัฐ (มูลค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผลในปี 2560 – 2563)
ดังนั ้น มูลค่าปั จจุบนั ของราคาขายหุ้น SAC ในอนาคต เท่ากับ 44.49 – 46.32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
26

27

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ สมมติฐานว่า Semperit ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น SAC ในช่วงเวลา Option Period (ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จนถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564) และคิดลดด้ วย WACC ของบริ ษัทฯ ที่ประมาณร้ อยละ 9.20 ต่อปี
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จากตารางข้ างต้ น ราคาซื ้อหุ้น SSC-สุทธิ เท่ากับ 147.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประกอบด้ วย ราคาซื ้อหุ้น SSC
เท่ากับ 180.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ SSC ตกลงชําระค่าตอบแทนให้ แก่ Semperit จากการที่ Semperit ตกลงระงับข้ อ
พิพาทที่มีตอ่ SSC อีกจํานวน 15.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หักด้ วยด้ วยเงินปั นผลที่บริ ษัทฯ และรับเบอร์ แลนด์จะได้ รับจํานวน
47.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น SSC เท่ากับ 2.44 – 16.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นสูงกว่า
ร้ อยละ 1.65 – 10.99 ของราคาซื ้อหุ้น SSC–สุทธิ
นอกจากนี ้ ราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ SAC รวม 70.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ
2,507.58 ล้ านบาท) และประมาณการเงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SAC ในช่วงเวลาก่อนใช้ สทิ ธิ Call Option ของ Semperit
(ประมาณการเงินปั นผล เท่ากับ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) รวมมีมลู ค่าปั จจุบนั เท่ากับ 63.99 – 65.82 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ สูงกว่า (ตํา่ กว่า) มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ SAC ที่จะขายให้ กบั Semperit รวมเท่ากับ
(2.48) - 6.66 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นสูงกว่า (ตํ่ากว่า) ร้ อยละ (3.87) – 10.12 ของราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA,
SESI และ SAC รวมกัน
อย่างไรก็ตาม การทํารายการในครัง้ นี ้ (รายการที่ 1 – 7) เป็ นรายการที่ต้องได้ รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมกันทัง้ 7 รายการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามูลค่ารวมของรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ โดยราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ (สุทธิจากรายการขายหุ้น) เท่ากับ 77.05 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 2,740.49 ล้ าน
บาท) และประมาณการเงินปั นผลที่จะได้ รับจาก SAC ในช่วงเวลาก่อนใช้ สทิ ธิ Call Option ของ Semperit (ประมาณ
การเงินปั นผล เท่ากับ 5.39 – 10.17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) รวมมูลค่าปั จจุบนั ของราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ เท่ากับ 81.73 – 83.56
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 2,907.00 – 2,972.06 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่า (ตํ่ากว่า) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่จะได้ มา
และจําหน่ายไปสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม – สุทธิ เท่ากับ 64.87 – 85.95 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เท่ากับ (4.22) - 18.68 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรื อประมาณ (150.26) – 664.57 ล้ านบาท) หรื อสูงกว่า (ตํ่ากว่า) ร้ อยละ (5.17) – 22.86 ของราคาซื ้อหุ้น-สุทธิ
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาซือ้ หุ้น SSC และราคาขายหุ้น SSH, SRP, SUSA, SESI และ
SAC เป็ นราคาที่ไม่ เหมาะสม เนื่องจากราคาซื ้อหุ้น SSC สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ SSC ถึงแม้ วา่ ราคาขายหุ้น-สุทธิ
อาจสูงหรื อตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม-สุทธิของสินทรัพย์ที่จะได้ มาและจําหน่ายไปในครัง้ นี ้
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ส่ วนที่ 4: สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้ าที่ 9
ของรายงานฉบับนี ้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสําหรับการลงมติ
ซึง่ การพิจารณาอนุมตั ิการรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ทังนี
้ ้ CapAd ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณาให้ ความเห็นกรณีข้างต้ นด้ วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จํากัด

(นายพัชร เนตรสุวรรณ)
กรรมการผู้จดั การ
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