สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
และสารสนเทศ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. วันเดือนปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นตามข้ างต้ น ได้ มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทจานวน 256,000,000 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัท

: ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการ
เพิ่มทุน และบริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจะเป็ นจานวน 1,536,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ จานวน 1,536,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยมีทุน
ชาระแล้ วจานวน 1,280,000,000 บาท

ทุนที่จะชาระเพิ่มจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท

: จานวน 256,000,000 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ทัง้ หมด จะท าให้ ทุน ช าระแล้ วของบริ ษั ท เป็ น
จานวน 1,536,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรร

: 256,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 10 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

: 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจัดสรร

: บริ ษั ท จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท แบบ Rights Offering จ านวน
256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มี
เศษของหุ้น ที่ เกิ ด จากการค านวณ ให้ ปั ด เศษของหุ้ นนัน้ ทิ ง้ ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้ น
สามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือ
หุ้น เดิ ม ที่ จองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ จ ะได้ รับ การจัด สรรหุ้นที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่าสิท ธิ ก็
ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ได้ รับการจัดสรร
ตามสิทธิครบถ้ วนแล้ วทังหมดเท่
้
านัน้
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ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในครัง้ นี ้ กรณี ที่มีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
1)

ในกรณี ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้นในรอบแรกมี จานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ
จานวนรวมทังหมดของหุ
้
้ นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแต่ล ะรายที่
แสดงความประสงค์ในการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้น

2)

ในกรณี ที่ มี ห้ ุน เหลือ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย โดยน าจ านวนหุ้น ที่ได้ รับ การจัด สรรตามสิท ธิ ของผู้ถื อหุ้น ที่
แสดงความประสงค์ จ องซื อ้ เกิ น กว่า สิ ท ธิ แ ต่ล ะรายนัน้ หารด้ ว ย
จานวนหุ้น ที่ ได้ รับ การจัด สรรตามสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ที่ แสดงความ
ประสงค์ จองซือ้ เกินสิทธิ ทงั ้ หมดคูณ ด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้
เป็ นจานวนหุ้น ที่ผ้ ูจองซือ้ เกิ น กว่าสิทธิ แต่ละรายมี สิทธิ ได้ รับการ
จัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิง้ ทัง้ จานวน
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(2) ในกรณี ที่ยงั คงมี ห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการ
จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่า สิท ธิ แ ต่ ละรายและยังได้ รั บ การ
จัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้ อ (1) ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการ
จั ด สรรหุ้ นให้ แก่ ผ้ ู ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ต ามวิ ธี ก ารในข้ อนี ้
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ อีก
เนื่องจากเป็ นเศษหุ้นหรื อจนกว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดประสงค์ ที่จะ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

หากมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัด ส่ว นการถื อ หุ้น และการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่า สิ ท ธิ ให้
ดาเนินการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท โดยการตัดหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
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3. ชื่อและสถานที่รับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน”)
เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ชัน้ 20
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2949-1999
4. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 กันยายน 2560
5. กาหนดการจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.1

ระยะเวลาการจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ระหว่างวัน ที่ 2 – 6 ตุ ลาคม 2560 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ของ
ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3

5.2

สถานที่รับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หากผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นประสงค์ จ ะจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ ติ ด ต่ อ ยื่ น ใบจองซื อ้ เอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ และหลักฐานการชาระเงินค่า จองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3) ได้ ที่
ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้ อ 3 เท่านัน้
สาหรับ ผู้ถือ หุ้นที่ ถื อหุ้น ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณ าติด ต่อบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ท่านมี บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สามัญของบริ ษัทฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เรื่ องให้ แก่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่รับเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์

5.3

วิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน โดยจะต้ องระบุจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายต้ องการจองซื ้อในใบจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อหุ้นในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิ หรื อ
น้ อยกว่าสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรร และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ถ้ ามี) โดยแนบใบนา
ฝากของการชาระเงินค่าจองซื ้อแบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ โดยนาส่งเอกสารดังกล่าวทังหมด
้
มายังที่ทาการของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้ อ 3
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงความจานงการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ ครบจานวนก่อน จึงจะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
5

ผู้จองซื ้อหุ้นหรื อผู้รับมอบอานาจจะต้ องยื่นใบจองซื ้อ และเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
5.3.1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ที่ได้ กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1
ใบ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.sritranggroup.com)
5.3.2 ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ ามี) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
5.3.3 หลักฐานการชาระเงินตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อที่ผ้ จู องซื ้อเลือกชาระ โดยพิจารณารายละเอียด
และดาเนินการตามที่ระบุตามด้ านล่างนี ้
 กรณีชำระด้วยกำรโอนเงิ นสดผ่ำนระบบ Bill Payment
การโอนเงิ น สดผ่ านระบบ Bill Payment เข้ าบัญ ชี “บั ญ ชี จ องซื อ้ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น บมจ.
ศรี ตรั งแอโกรอินดัสทรี ” หรื อ ”Subscription Account for STA” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 111-3-92514-5 สามารถชาระ
เงิ น ค่าจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หรื อเวลาท าการของธนาคารไทยพาณิ ชย์ แต่ละ
สาขา) ของวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560
 กรณีชำระด้วยกำรนำฝำก เช็ค/ แคชเชี ยร์ เช็ค/ ดร๊ ำฟท์ ผ่ำนระบบ Bill Payment
การนาฝาก เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ ค/ ดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้ าบัญ ชี “บัญ ชีจองซือ้ หุ้ น
สามั ญ เพิ่ มทุ น บมจ.ศรี ต รั ง แอโกรอิ น ดั ส ทรี ” หรื อ ”Subscription Account for STA”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 1113-92514-5 สามารถช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ ตัง้ แต่ เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรื อ เวลาท าการของ
ธนาคารไทยพาณิชย์แต่ละสาขา) ของวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
เพื่ออานวยความสะดวกในการโอนเงินชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทได้ แนบใบนาฝาก
ชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ผู้จองซื ้อหุ้นโปรด
ระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ Ref 1 ให้ ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ที่
ปรากฏในใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วน Ref 2 ให้ ระบุเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้ าว (แล้ วแต่กรณี)
5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน
 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติ ไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณี ที่ ใช้ บตั รข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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(กรณี บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก และลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล ซึ่งท าให้ ชื่ อ /ชื่ อ สกุลไม่ต รงกับ ชื่ อผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 หรื อในใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบ
สาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลดังกล่าว เช่น ทะเบียน
สมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ลายมือชื่อที่รับรองสาเนาถูกต้ องนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติ ต่ำงด้ำว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทุกฉบับ
 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทนิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ในกรณีที่เป็ นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้ องแนบ
หนังสือที่มีคาสัง่ /มติให้ ทาธุรกรรม หรื อหนังสือแต่งตัง้ หรื อหนังสือมอบอานาจในการทาธุรกรรม
ในกรณี ที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้ า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน
จะต้ องแนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรมหรื อรายงานการประชุมคณะกรรมการ
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หนังสือแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจในการทา
ธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี)
 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทนิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบคุ คล หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสือรับรองที่ออก
โดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาเนาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้ องแสดงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ และอานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
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ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานฑูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ องและมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
5.3.5 สาหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้ คืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัด สรรหรื อ ได้ รั บ การจั ด สรรไม่ ค รบตามจ านวนที่ จ องซื อ้ เกิ น สิ ท ธิ ผ่ า นระบบการโอนอัต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) ต้ องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภท
ออมทรัพย์หรื อสาเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี ซึ่งต้ องไม่เป็ น
บัญชีเงินฝากร่วม โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
5.3.6 หนังสือมอบอานาจ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พร้ อมติดอากรแสตมป์
30 บาท (กรณี ที่มอบหมายให้ ผ้ ูรับมอบอานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้จองซื ้อหุ้นและผู้รับมอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.4

เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อ
5.4.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อและขอเงินคืน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริ ษัทไม่ได้ รับ ใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรื อการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.4.2 กรณีชาระค่าจองซื ้อด้ วยการนาฝาก เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ เข้ า บัญชีผา่ นระบบ bill payment การ
ชาระค่าจองซื ้อจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเรี ยกเก็บ
เงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
5.4.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ
และดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ทนั
ตามกาหนดระยะเวลาจองซื ้อ หรื อ บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินค่าจองซื ้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้ วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับ
จองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ) ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ตามที่
กาหนดหรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ฉบับนี ้หรื อนาส่งเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริ ษัทและ/หรื อตัวแทน
รับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.4.4 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วนไม่ชดั เจนหรื อไม่สมั พันธ์กนั
บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการใช้ ข้อมูลในเอกสารประกอบการ
จองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทและ/หรื อ
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ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.4.5 ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังในรอบแรก
้
หรื อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าจานวนร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ การไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าว
ดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้ าวตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
5.4.6 ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
5.4.7 บริ ษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน งดรั บการยื่นเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณี ย์ และห้ ามฝากเอกสารการจองซื อ้ และหลั ก ฐานการช าระเงิน ไว้ กั บ ธนาคารโดย
เด็ดขาด ด้ วยธนาคารมีหน้ าที่เพียงนาเงินของท่ านฝากเข้ าบัญชีจองซือ้ หุ้นเท่ านัน้
5.4.8 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับใบรับรองการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้
หากผู้ถือหุ้นจองซื ้อด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกัน เป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่าวใน
เอกสารประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื ้อหุ้นอาจได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิ
ทังหมดที
้
่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นราย
ดังกล่าว
5.4.9 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริ ษั ทได้ รับชาระ
บริ ษัทหรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ตามจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
5.4.10 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนน้ อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระ
บริ ษัทหรื อตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
6.4.11 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดใน
การดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
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5.5

การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกรณี ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า สิทธิ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่ มีดอกเบีย้ และ/หรือ ไม่ มีค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
5.5.1 โอนเงินคืนค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น (เฉพาะบัญ ชีของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้ ผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ตามบัญชีของผู้จองซื ้อหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน้ ซึง่ ต้ องไม่เป็ นบัญชีเงินฝากร่วม หรื อ
5.5.2 จ่ายเป็ นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้
ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น
หรื อ
5.5.3 วิธีอื่นตามที่บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็ค
ต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้ อ 5.5.1 เนื่องจากชื่อ
บัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้น หรื อไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนรับ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่า
จองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ เป็ นเช็ ค
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน) ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อหุ้นและส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน
2560 ตามข้ อ 5.5.2
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อหุ้นได้ รับเงินค่าจองซื ้อ
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ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จอง
ซื ้อหุ้นไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทหรื อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อีกต่อไป
5.6

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
5.6.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ บริ ษั ท จะด าเนิ น การน าหุ้น ที่ ได้ รับ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ และบริ ษัท
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ ทนั ทีภายหลังทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 5.6.1 ชื่อของผู้จองซื ้อหุ้นในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื ้อหุ้นไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อ
ระบุชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมั พันธ์ กนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจานวนหลักทรัพย์
ที่ได้ รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื ้อหุ้นและจัดส่งใบหุ้นให้ ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรร
5.6.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซือ้ หุ้น ประสงค์ จะฝากหุ้น ไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษั ทผู้อ อกหลักทรัพ ย์ สมาชิ กเลขที่ 600
บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ จะนาหลักทรัพย์เข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้ แก่
ผู้จองซื ้อหุ้น ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณี นีผ้ ้ ูจองซือ้ หุ้ นจะต้ องกรอก
ข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้ แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ หลักทรัพย์
เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ ”
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) สาหรั บผู้จองซือ้ หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและผู้จองซือ้ หุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะผู้จอง
ซือ้ หุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) สาหรั บผู้จองซือ้ หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล เพื่อนาส่ งแก่
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ฯ และหากผู้จองซื ้อหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นจะต้ องโอนหุ้นออก
จากบัญชี 600 โดยติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถขายหุ้น
ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัท ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
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5.6.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะ
นายทะเบี ย นของบริ ษั ท จะส่งมอบใบหุ้น ตามจ านวนหุ้น ที่ ได้ รับ การจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู จองซื อ้ หุ้น ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อ
หุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับ
ภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กรณี
ผู้จองซื ้อที่ขอรับเป็ นใบหุ้นและมูลค่าการจองหุ้นต่อ 1 สิทธิการจอง มากกว่า 100,000 บาทขึ ้นไปนัน้
ต้ อ งกรอกแบบสารวจข้ อ มูลลูก ค้ า (KYC) เพิ่ ม เติ ม ด้ วย โดยขอรั บ แบบสารวจข้ อ มูลลูกค้ า (KYC)
ดังกล่าวได้ ที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อยู่
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณี ใดกรณี หนึ่งในใบจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้
จองซื ้อหุ้น บริ ษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแทน
6. วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนทังหมด
้
ไปใช้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

รายละเอียด
เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้บางส่วนที่บริ ษัทกู้ยืมมาเพื่อซือ้ หุ้นบริ ษั ท
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ระยะสันที
้ ่มีตอ่ สถาบันการเงิน
เพื่อนาไปลงทุนในการขยายกาลังการผลิตธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย*
เพื่อนาไปลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายถุงมือยาง
ทางการแพทย์ ใ นประเทศต่า งๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เป็ นต้ น*
รวมทัง้ สิน้

จานวนเงินโดยประมาณ
1,500 ล้ านบาท

ระยะเวลา
ภายในไตรมาส 4 ปี 2560

500 ล้ านบาท
410 ล้ านบาท

ภายในไตรมาส 4 ปี 2560
ภายในไตรมาส 4 ปี 2561

150 ล้ านบาท

ภายในไตรมาส 4 ปี 2561

2,560 ล้ านบาท

*หมายเหตุ: *เมื่อบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนและเมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในรายการดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะทาการ
แจ้ งข้ อมูลการลงทุนดังกล่าว พร้ อมทัง้ คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทอาจ
ปรับเปลี่ยนการใช้ เงินตามที่ระบุในตารางข้ างต้ นตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจรวมทังปั
้ จจัยทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทต่อไป
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7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินทุนที่ได้ รับจากการเพิม่ ทุนจะสร้ างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการรองรับการเติบโตโดยการขยายกาลังการผลิตทัง้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางทางการแพทย์ อีกทังยั
้ งเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในโครงสร้ างทาง
การเงินให้ มีระดับของหนี ้และทุนที่เหมาะสม บริ ษัทสามารถชาระคืนหนี ้สินจากสถาบันการเงินได้ ตามกาหนดเงื่อนไข
เวลา และลดภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอีกด้ วย
8. นโยบายเงินปั นผล และสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี ้ ต้ องไม่เกินกาไรสะสมของบริ ษัทที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริ ษัท
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม รวมทัง้ บริ ษัทร่ วมทุน (Joint Venture) รวมถึง
การคาดการณ์ความจา เป็ นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากปั จจัย ภายนอกที่ บ ริ ษั ท คาดว่า จะมี ผลกระทบต่อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นในส่วนที่ตนจองซื ้อ นับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตาม
สิทธิของหุ้นที่ตนถืออยู่ ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับ
เงินปั นผล
8.3 อื่นๆ
- ไม่มี 9.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

:

STA

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

:

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110

ประเภทธุรกิจ

:

1. ธุรกิ จ ผลิต ภัณ ฑ์ ย ำงธรรมชำติ ได้ แ ก่ (1) ยำงแท่ ง เพื่ อ เป็ น วัต ถุดิ บ ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมยำงล้ อ (2) ยำงแผ่นรมควัน เพื่อเป็ นวัตถุดิบสำหรับอุตสำหกรรม
ยำงล้ อ อะไหล่รถยนต์ สำยพำน ท่อนำ้ รองเท้ ำ ฯลฯ และ (3) น ้ำยำงข้ น เพื่อ
เป็ นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมผลิตถุงมือยำง ถุงยำงอนำมัย ยำงยืด กำว ฯลฯ
2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถงุ มือยำง เพื่อใช้ ในทำงกำรแพทย์และทำงอุตสำหกรรม
3. ธุรกิจอื่นๆ ได้ แก่ ธุรกิจสวนยำงพำรำ ธุรกิจแปรรู ปและผลิตไม้ ยำงพำรำ ธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำเร็ จรูปอื่นๆ

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจจำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ
ควำมเป็ นมำ
บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2530 ในรู ปบริ ษัทจำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจำนวน 31 ล้ ำนบำท เพื่อ
ดำเนินกำรผลิตยำงแผ่นรมควันที่อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ประเทศไทย ในฐำนะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณ ฑ์
ยำงพำรำ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรสำคัญอย่ำงหนึ่งในภำคใต้ ภำยใต้ กำรนำของนำยสมหวัง สินเจริ ญกุล และ
ดร. ไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล จำกนันบริ
้ ษัทได้ มีกำรเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์น ้ำยำงข้ นและยำงแท่งเพื่อให้ ครอบคลุมทุกควำม
ต้ องกำรของตลำด รวมทัง้ ขยำยกำลังกำรผลิต ตลอดจนขยำยสำยธุรกิจและฐำนกำรประกอบธุรกิจในแต่ละภูมิภำค
จนกระทัง่ เป็ นผู้ประกอบกำรยำงธรรมชำติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) รำยใหญ่ที่สดุ ของโลก
บริ ษั ท ได้ เสนอขำยหุ้น ต่อ ประชำชนในประเทศไทยเป็ น ครัง้ แรก และได้ น ำหุ้น เข้ ำจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พ ย์ จ ด
ทะเบีย นในตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ เมื่ อวัน ที่ 22 สิงหำคม 2534 ต่อมำได้ แ ปรสภำพเป็ น บริ ษั ทมหำชนจำกัดเมื่ อวันที่ 27
ธันวำคม 2536 และในเดือนมกรำคม 2554 บริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปรวมทัง้ นักลงทุน
สถำบันในประเทศสิงคโปร์ และได้ นำหุ้นเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่
31 มกรำคม 2554 ซึ่งปั จจุบัน หุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนทัง้ ในตลำดหลักทรัพย์ ฯ และตลำดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ (Dual Listing)
กำรแยกกิจกำรระหว่ ำงบริษัทและเซมเพอร์ ริท
ข้ อมูลสรุ ป
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 บริ ษัทและ Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. (“เซมเพอร์ ริท”) ได้
ดำเนินกำรแยกกิจกำรของบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทร่ วมค้ ำระหว่ำงกันเสร็ จสมบูรณ์ กำรแยกกิจกำรครัง้ นี ้ส่งผลให้ บริ ษัทมี
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สัดส่วนกำรถื อหุ้นใน บจ. สยำมเซมเพอร์ เมด (“SSC”) (ซึ่งต่อมำได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ น บจ. ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย)
(“STGT”) ในวันที่ 16 มีนำคม 2560) เพิ่มเป็ นร้ อยละ 90.2 (จำกเดิมร้ อยละ 40.2) ในขณะที่เซมเพอร์ ริทจะมีสดั ส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัทร่วมอื่นๆ ดังต่อไปนี ้ เพิ่มเป็ นร้ อยละ 100
1) Sempermed USA, Inc.
2) Sempermed Singapore Pte Ltd. (“SESI”) ซึง่ รวมถึงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ SESI ใน Formtech Engineering
(M) SDN BHD และ Sempermed Brasil Comercio Exterior Ltd. ด้ วย
3) Semperflex Shanghai Ltd.
4) Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. และ
5) Shanghai Semperit Rubber & Plastics Products Co., Ltd.
ทังนี
้ ้ บจ. เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย (“SAC”) จะยังคงประกอบธุรกิจต่อไปในฐำนะบริ ษัทร่วมค้ ำระหว่ำงกลุม่ บริษัทและ
เซมเพอร์ ริท โดยเซมเพอร์ ริทได้ รับสิทธิในกำรเข้ ำซื ้อหุ้น SAC ที่ถือโดยกลุม่ บริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 42.5 รวมตลอดจนผู้
ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ของ SAC ซึง่ คิดรวมเป็ นร้ อยละ 50.0 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ในช่วงระหว่ำงปี 2562 - 2564 ใน
รำคำรวมทังสิ
้ ้น 60,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริ กำ
แหล่ งเงินทุนสนับสนุนกำรแยกกิจกำร
บริ ษัทได้ เบิกวงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินในจำนวน 4,500 ล้ ำนบำท เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนกำรแยกกิจกำรใน
ครัง้ นี ้โดยเงินกู้ดงั กล่ำวมีกำหนดชำระคืนภำยใน 29 ธันวำคม 2560
ประโยชน์ และผลจำกกำรแยกกิจกำร
1) กำรเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STGT ส่งผลให้ บริ ษัทมีอำนำจในกำรบริ หำรอย่ำงเต็มที่ ทำให้ กำรปฏิบตั ิงำนกระชับและ
คล่องตัวมำกขึ ้น ซึ่งรวมถึงกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรตลำด กำรกระจำยสินค้ ำ กำรปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรขยำยกำลังกำรผลิต ซึง่ สอดคล้ องกับเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ และนโยบำยของ
บริ ษัทในกำรเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจปลำยน ้ำในกำรผลิตถุงมือยำงทำงกำรแพทย์ ซึ่งผลิตจำกวัตถุดิบน ้ำยำง
ข้ นซึง่ เป็ นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์หลักของกลุม่ บริ ษัท ทังหมดนี
้
้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่งทำงกำรแข่งขัน แต่ยงั
สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ของกลุ่มบริ ษัท ในฐำนะผู้ประกอบกำรยำงธรรมชำติแบบครบวงจร และตอกย ้ำ
สถำนะควำมเป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมยำงธรรมชำติในระดับโลกอย่ำงแท้ จริ ง
2) เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ตลอดจนลดควำมผันผวนของผลประกอบกำรโดยรวมของกลุม่ บริ ษัท จำกกำรเปลีย่ นแปลง
วิธีกำรทำงบัญชีของบริ ษัทจำกเดิมที่รับรู้รำยได้ ของ STGT ในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไร (profit sharing) ตำมวิธี
ส่วนได้ เสีย (equity method) ในกิจกำรร่วมค้ ำ มำเป็ นกำรจัดทำงบกำรเงินรวม (consolidation)
3) กำรแยกกิจกำรครัง้ นี ้เป็ นผลให้ บรรดำคดีควำม ข้ อพิพำททำงกฎหมำย กระบวนกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร และ
กระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่นๆ ระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และเซมเพอริ ททังหมดไม่
้
ว่ำที่อยู่ในระหว่ำงขันตอน
้
กำรพิจำรณำของศำลหรื ออนุญำโตตุลำกำรได้ ถกู ถอนหรื อระงับไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนสัญญำร่วมทุนต่ำงๆ
ตลอดจนข้ อผูกพันอื่นๆ ที่มีผลบังคับแม้ ภำยหลังจำกที่สญ
ั ญำร่วมทุนสิ ้นสุดลงก็ได้ ถกู ยกเลิกนับตังแต่
้ วนั ที่แยก
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กิจกำรสำเร็ จเป็ นต้ นไปเช่นกัน ส่งผลให้ บริ ษัท บริ ษัทย่อย และ STGT หลุดพ้ นจำกข้ อผูกพันทังปวงที
้
่มีต่อกัน
ตำมสัญญำ และไม่อยูภ่ ำยใต้ ข้อห้ ำมและข้ อผูกพันใดๆ กับเซมเพอร์ ริทอีกต่อไป
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร
บริ ษัทประกอบธุรกิจผลิตยำงธรรมชำติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลำกหลำยประเทศ เริ่ มตังแต่
้
ธุรกิจต้ นน ้ำกำรทำสวนยำงพำรำในประเทศไทย ธุรกิจกลำงน ้ำกำรผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ และธุรกิจ
ปลำยน ้ำในกำรผลิตและจัดจำหน่ำยสินค้ ำสำเร็ จรูป อำทิ ถุงมือยำง และท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง บริ ษัทแบ่งสำยธุรกิจหลัก
ออกเป็ น 3 ธุรกิจ ได้ แก่ 1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ทำรำยได้ หลักให้ บริ ษัท 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถงุ มือ
ยำง และ 3) ธุรกิจอื่น โดยรำยละเอียดของแต่ละสำยธุรกิจ มีดงั นี ้
2.1.1

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยำงธรรมชำติ

บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยยำงธรรมชำติที่ครบวงจรรำยใหญ่ ที่สดุ ของโลก โดยมีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด
ประมำณร้ อยละ 121 ของควำมต้ องกำรยำงธรรมชำติทวั่ โลก และมีผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติขนพื
ั ้ ้นฐำนที่ ครอบคลุมทุก
ประเภท ได้ แก่ ยำงแท่ง ยำงแผ่นรมควัน และน ้ำยำงข้ น เพื่อจำหน่ำยให้ แก่ผ้ ผู ลิตยำงล้ อและผู้ผลิตถุงมือยำงทังในประเทศ
้
ไทยและในหลำยประเทศในทวีป เอเชี ย เช่ น สำธำรณรัฐ ประชำชนจี น สิงคโปร์ ญี่ ปุ่ น อิ นเดีย เกำหลี มำเลเซีย และ
เวียดนำม รวมทัง้ สหรัฐอเมริ กำและยุโรป นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ ยำงธรรมชำติจำกผู้ผลิตรำยอื่นๆ และใน
บำงครัง้ จำก บจ. ไทยเทค ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ ำของบริ ษัทเพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอีกด้ วย
2.1.2

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ถุงมือยำง

นอกจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติแล้ ว บริ ษัทยังผลิตและจำหน่ำยถุงมือยำงธรรมชำติและถุงมือยำงไนไตรล์
ที่ใช้ ในทำงกำรแพทย์และทำงอุตสำหกรรมให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ โลก เมื่อพิจำรณำจำกกำลังกำรผลิตถุงมือยำงของบริ ษัทถือได้
ว่ำบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตถุงมือยำงที่มีขนำดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และใหญ่เป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก
2.1.3

ธุรกิจอื่นๆ

2.1.3.1 ธุรกิ จสวนยางพารา
บริ ษัทประกอบธุรกิจสวนยำงพำรำอย่ำงเป็ นระบบและครบวงจรผ่ำน บจ. ศรี ตรังแพลนเทชัน่ ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ บริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 บริ ษัทมีพื ้นที่สำหรับปลูกสวนยำงพำรำประมำณ 50,000 ไร่ ในหลำยจังหวัดของ
ประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรมีสวนยำงพำรำเป็ นของตัวเองเป็ นกำรช่วยชี ้นำพื ้นที่ที่มีศกั ยภำพในกำรจัดตังโรงงำนแห่
้
งใหม่ ดังตัวอย่ำงที่
ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ จัดตังโรงงำนแห่
้
งใหม่ใน 4 จังหวัดที่บริ ษัทมีสวนยำงพำรำอยู่ ได้ แก่ พิษณุโลก กำฬสินธุ์ สระแก้ ว และ
สกลนคร อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดหำวัตถุดิบและเพิ่มควำมสะดวกให้ กบั บริ ษัทในกำรรวบรวมวัตถุดิบจำก
แหล่ง พื น้ ที่ ใกล้ เคี ย งได้ ในรำคำที่ เหมำะสม ซึ่ งคำดว่ำ จะส่ง ผลให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท สำมำรถควบคุม ต้ น ทุน ได้ ดี ขึ น้ และมี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรดีขึ ้น นอกจำกนี ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำสวนยำง ไม้ ยำงพำรำยังสำมำรถขำยให้ กับ
1

เทียบจำกยอดขำยผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติของบริ ษัท ประมำณ 1,494,094 ตันในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 กับประมำณกำรยอดควำม
ต้ องกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติรวมทัว่ โลกที่ประมำณ 12,505,000 ตัน ในปี 2559 (แหล่งที่มำข้ อมูล : International Rubber Study Group (IRSG),
The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospects to 2025, December 2016)
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อุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อแปรรู ปเป็ นของใช้ และของตกแต่งภำยในบ้ ำน และ อุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อใช้ เป็ นพำเลท
ในกำรวำงหรื อบรรจุสนิ ค้ ำได้ อีกด้ วย
2.1.3.2 ธุรกิ จแปรรู ปและผลิ ตไม้ยางพารา
ธุรกิจแปรรูปอบแห้ งไม้ ยำงพำรำและไม้ ที่ปลูกขึ ้นเพื่อส่งให้ กบั อุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ทำจำกไม้ ยำงพำรำและไม้ ชนิดอื่น เพื่อใช้ เป็ นพำเลทในกำรวำงสินค้ ำภำยในกลุม่ บริ ษัทซึ่งดำเนินงำนโดย บจ. อันวำร์
พำรำวูด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
2.1.3.3 ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
บริ ษัทผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สำเร็ จรูป โดยผ่ำนกำรลงทุนในบริ ษัทร่วมที่บริ ษัท บริ ษัทย่อย และเซมเพอร์ ริท
ได้ ร่วมกัน จัดตัง้ ขึน้ ซึ่งคือ SAC ซึ่งผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ สำยไฮดรอลิกแรงดันสูงหลำกหลำยชนิด รวมถึงสำย
ไฮดรอลิกคุณภำพสูงที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรทำเหมือง และกำรใช้ งำนเฉพำะทำงอื่นๆ และพัฒนำสำยขนำดเล็กหลำย
แบบเพื่อกำรใช้ งำนกับไฮดรอลิกระดับสูงสมัยใหม่
2.2 กำรตลำดและกำรแข่ งขัน
2.2.1

กำรตลำด

บริ ษั ทมีฐำนลูกค้ ำที่กว้ ำงขวำงและเครื อข่ำยลูกค้ ำที่แข็งแกร่ งทัง้ ในประเทศไทยและในตลำดตำมภูมิภำคที่
สำคัญ ทั่วโลกทัง้ ในทวีปเอเชี ย เช่น สำธำรณรั ฐประชำชนจี น สิงคโปร์ ญี่ ปุ่น อินเดีย เกำหลี มำเลเซีย และเวียดนำม
รวมทังสหรั
้ ฐอเมริ กำและยุโรป
นอกเหนือจำกกำรจัดจำหน่ำยโดยตรงจำกโรงงำนในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียแล้ ว บริ ษัทได้ จัดตัง้
และจัดกำรระบบกำรขำยและจัดจำหน่ำยไปยังกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยซึ่งได้ แก่ ผู้ผลิตยำงล้ อในประเทศต่ำงๆ และผู้จัด
จำหน่ำยและบริ โภคถุงมือ ผ่ำนเครื อข่ำยกำรซื ้อขำยและจัดจำหน่ำยของบริ ษัท ในสิงคโปร์ สหรัฐอเมริ กำ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจี นและเวียดนำม ทัง้ นี ้ โดยดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ แก่ Sri Trang International, Sri Trang
USA, Inc., Shi Dong Shanghai และ Sri Trang Indochina
กลุ่มลูกค้ ำเป้ ำหมำยและสัดส่ วนกำรจำหน่ ำยแยกตำมภูมิศำสตร์
สินค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทได้ จำหน่ำยให้ แก่ลกู ค้ ำในประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก โดยระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ และ 6
เดือนแรกของปี 2560 สัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ ำไปยังประเทศต่ำงๆ มีดงั นี ้
ภูมิภำค

ปี 2557*
ล้ ำนบำท

ปี 2558*
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

ปี 2559*
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

6 เดือนแรก ปี 2560
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

ยำงธรรมชำติ
ภำยในประเทศ
ส่ งออก
- จีน
- ทวี ป เอเชี ย (ไม่ ร วม
ไทยและจีน)

12,971.5
61,637.4
34,754.1

17.2%
81.6%
46.0%

9,913.4
46,728.4
23,690.0

16.2%
76.2%
38.7%

13,180.4
59,172.1
34,087.3

17.1%
76.6%
44.1%

8,145.8
38,920.8
22,096.0

15.8%
75.7%
43.0%

18,410.4

24.4%

17,471.5

28.5%

18,644.3

24.1%

11,697.6

22.8%
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ภูมิภำค

ปี 2557*
ล้ ำนบำท

ปี 2558*
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

ปี 2559*
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

6 เดือนแรก ปี 2560
ร้ อยละ

ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

ยำงธรรมชำติ
ภำยในประเทศ
- ทวีปอเมริกำ
- ทวีปยุโรป
- อื่น
ถุงมือยำง
ภำยในประเทศ

12,971.5

17.2%

9,913.4

16.2%

13,180.4

17.1%

8,145.8

15.8%

5,145.5
3,261.2
66.2

6.8%
4.3%
0.1%

3,556.0
1,970.6
40.3

5.8%
3.2%
0.1%

3,715.7
2,559.7
165.1

4.8%
3.3%
0.2%

3,058.2
1,973.4
95.6

6.0%
3.8%
0.2%

733.4

1.0%

970.8

1.6%

1,095.8

1.4%

663.5

1.3%

187.6

0.2%

3,679.4

6.0%

3,817.2

4.9%

3,660.2

7.1%
0.6%

ส่ งออก
- จีน
319.7
- ทวี ป เอเชีย (ไม่รวม
ไทยและจีน)
992.6
- ทวีปอเมริกำ
1,216.7
- ทวีปยุโรป
764.3
- อื่น
366.9
รวม
75,529.9 100.0%
61,292.0
100.0%
77,265.5
100.0%
51,394.3
*ช่วงปี 2557-2559 บริษัทไม่ได้ แสดงข้ อมูลรำยละเอียดประเทศที่จำหน่ำยถุงมือในต่ำงประเทศเนื่องจำก STGT มีสถำนะเป็ นบริษัทร่วมและ
รำยได้ ที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทในช่วงปี ดงั กล่ำวเป็ นรำยได้ เฉพำะส่วนของถุงมือที่บริ ษัททำกำรจัดจำหน่ำยเท่ำนัน้

2.2.2

ภำวะอุตสำหกรรม

2.2.2.1 อุตสำหกรรมยำงธรรมชำติ
อุตสำหกรรมยำงธรรมชำติถือว่ำเป็ นสินค้ ำโภคภัณฑ์ที่ประเทศไทยเป็ นผู้ผลิตเป็ นอันดับหนึง่ ของโลก ตำมมำด้ วย
ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนำม ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติสว่ นใหญ่จะถูกนำไปใช้ ในอุตสำหกรรมยำงล้ อ อุตสำหกรรม
ถุงมือ เป็ นหลัก อุตสำหกรรมยำงธรรมชำติในปี 2560 ยังคงเผชิญกับสภำวะควำมไม่แน่นอนของปั จจัยภำยนอกและควำม
ผันผวนของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรเก็งกำไรของสินค้ ำโภคภัณฑ์ในตลำดซื ้อขำยล่วงหน้ ำ กำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสภำพอำกำศที่ไม่เอื ้ออำนวย เป็ นต้ น
อุปสงค์ และอุปทำนของยำงธรรมชำติในปี 2560
ตำมข้ อมูลประมำณกำรของ The World Rubber Industry Outlook, Review and Prospect to 2026
ประจำเดือนมิถนุ ำยน 2560 โดย International Rubber Study Group (IRSG) ควำมต้ องกำรใช้ ยำงธรรมชำติทวั่ โลกใน
ปี 2560 คำดว่ำจะมีประมำณ 12,505,000 ตัน เติบโตในอัตรำร้ อยละ 3.0 ตำมทิศทำงกำรบริ โภคในภำคอุตสำหกรรม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำงล้ อที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้ อยละ 3.1 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 ก่อนจะชะลอลงเหลือขยำยตัวรำว
ร้ อยละ 2.7 หลังจำกนัน้
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1.9%
2.4%
1.5%
0.7%
100.0%

แนวโน้ มอุปสงค์ และอุปทำนของยำงธรรมชำติในปี 2560
IRSG คำดกำรณ์วำ่ แนวโน้ มควำมต้ องกำรยำงธรรมชำติทวั่ โลกในปี 2560 จะเท่ำกับ 12,878,000 ตัน เติบโตคิด
เป็ นร้ อยละ 2.2 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเติบโตจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนซึ่งเป็ นผู้บริ โภคยำงรำยใหญ่ที่สดุ ของโลก ใน
ส่วนของอุปทำน IRSG ได้ ประมำณกำรว่ำผลผลิตยำงธรรมชำติในปี 2560 จะเท่ำกับ 12,925,000 ตัน เติบโตขึ ้นร้ อยละ
4.2 โดยสำธำรณรัฐประชำชนจีน อินโดนีเซีย และกลุม่ ประเทศ CAMAL (ได้ แก่ กัมพูชำ เมียนมำ และลำว) ซึ่งมีผลผลิต
รวมคิดเป็ นร้ อยละ 29.2 ของผลผลิตยำงธรรมชำติทงหมด
ั้
เป็ นกลุม่ ที่มีกำรเติบโตด้ ำนผลผลิตยำงธรรมชำติสงู ถึงร้ อยละ
3.4 เมื่อเทียบกับ ปี ก่อนหน้ ำ ในขณะที่ประเทศผู้ผลิตยำงธรรมชำติรำยใหญ่ อันดับหนึ่งอย่ำงประเทศไทยซึ่งผลิตยำง
ธรรมชำติคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.8 จะมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้ อยรำวร้ อยละ 0.65 เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกสภำพ
อำกำศที่ไม่เอื ้ออำนวย
แผนภาพแสดงปริ มาณความต้องการและการผลิ ตยางธรรมชาติ ของโลกโดยรวมในช่วงปี 2553 – 2560
หน่วย: ล้านตัน

0.2
10.8 10.4

11.0 11.2

11.0 11.7

0.9

0.0

0.1

11.4 12.3

12.1 12.1

12.1 12.3

12.6 12.4

1

12.9 12.9

(0.4)

(0.0)

(0.2)

แหล่งทีม่ าของข้อมูล : IRSG

ควำมสมดุลของปริมำณอุปสงค์ และอุปทำนของยำงธรรมชำติ
ในปี 2560 เป็ นที่คำดกำรณ์ ว่ำผลผลิตยำงธรรมชำติจำกต้ นยำงที่ปลูกใหม่จะเติ บโตในอัตรำที่ลดลง เนื่องจำก
กำรปลูกต้ นยำงใหม่ปรับตัวลดลงภำยหลังจำกช่วงที่รำคำยำงธรรมชำติปรับตัวลดลงมำอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2554
นอกจำกนีก้ ำรที่รำคำยำงอยู่ในระดับต่ำหลำยปี ติดต่อกันอำจส่งผลให้ เกษตรกรหันไปปลูกพื ชอื่นทดแทน หรื อเลื่อน
ระยะเวลำกำรปลูกต้ นยำงใหม่หรื อกำรปลูกทดแทนออกไป รวมถึงอำจส่งผลให้ จำนวนแรงงำนกรี ดยำงและควำมถี่ในกำร
กรี ดยำงลดลง ตลอดจนลดควำมน่ำสนใจที่จะมีชำวสวนยำงรำยใหม่เกิดขึ ้นด้ วย ในขณะที่ควำมต้ องกำรยำงธรรมชำติยงั
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำงล้ อ ดังนัน้ IRSG จึงคำดกำรณ์ ว่ำปริ มำณผลผลิตส่วนเกิ นใน
ปี 2560 จะเท่ำกับ 47,000 ตัน ซึง่ ค่อนข้ ำงใกล้ เคียงจุดดุลยภำพ
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ภำวะกำรแข่ งขัน
บริ ษั ท เป็ น ผู้ผลิต ยำงธรรมชำติ แ บบครบวงจรรำยใหญ่ ที่ สุด ของโลกที่ มี ส่วนแบ่ งทำงกำรตลำดในปี 2559
ประมำณร้ อยละ 122 ของยอดควำมต้ องกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติรวมทัว่ โลก โดยมี ฐำนธุรกิจในประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกยำงธรรมชำติ 3 ลำดับแรกของโลกได้ แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนำม ทังนี
้ ้คู่แข่งหลักของบริ ษัท ได้ แก่
บจ. วงศ์ บัณ ฑิ ต กลุ่ม บริ ษั ท เซำท์ แ ลนด์ และ บมจ. ไทยฮัว้ ยำงพำรำ ซึ่ง ตัง้ อยู่ในประเทศไทย, The Kirana Group,
Halcyon Agri Corporation (Sinochem Group) และ China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. ในประเทศ
อื่นๆ
2.2.2.2 อุตสำหกรรมถุงมือยำง
The Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) ได้ ประมำณกำรควำมต้ องกำร
ถุงมือยำงทัว่ โลกในปี 2559 ประมำณ 190,000 ล้ ำนชิ ้นต่อปี และคำดว่ำควำมต้ องกำรใช้ ถงุ มือยำงเติบโตในอัตรำร้ อยละ
6-8 ต่อปี โดยประเทศผู้บริ โภคถุงมือหลักได้ แก่ สหรัฐอเมริ กำ ยุโรป ญี่ ปนุ่ และอเมริ กำใต้ ซึ่งมีอตั รำกำรบริ โภคถุงมือต่อ
ประชำกรในอัตรำสูงกว่ำประเทศเกิดใหม่ (emerging market) ซึ่งยังมีอตั รำกำรบริ โภคถุงมือต่อประชำกรต่ำ แต่ประเทศ
เกิดใหม่กลับมีอตั รำกำรเติบโตของกำรบริ โภคถุงมือค่อนข้ ำงสูง
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศผู้ผลิตถุงมือคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 19 ของปริ มำณกำรผลิตถุงมือโลก นับเป็ น
อันดับสองรองจำกประเทศมำเลเซีย ซึง่ มีกำลังกำรผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 63 (ข้ อมูลปี 2556)
ควำมต้ องกำรใช้ ถงุ มือยำงเติบโตเพิ่มขึ ้นไม่เพียงแต่เฉพำะอุตสำหกรรมกำรแพทย์ซงึ่ เป็ นอุตสำหกรรมหลักในกำร
บริ โภคถุงมือยำงเท่ำนัน้ แต่ควำมต้ องกำรใช้ ถุงมือยำงยังมีอตั รำกำรเติบโตสูงในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมควำมงำม เป็ นต้ น โดยหำกแบ่งจำกประเภทของวัตถุดิบ ถุงมือยำงสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภทหลักคือ ถุงมือยำงธรรมชำติ (NR gloves) และถุงมือยำงไนไตรล์ (NBR gloves)
STGT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตถุงมือยำงด้ วยกำลังกำรผลิต ณ ปั จจุบนั ที่ 14,000 ล้ ำนชิ ้นต่อปี คิด
เป็ นส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้ อยละ 7 ของควำมต้ องกำรบริ โภคถุงมือยำงทัว่ โลก โดยมีค่แู ข่งหลัก อยู่ในประเทศ
มำเลเซีย ได้ แก่ Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan เป็ นต้ น
2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร
2.3.1

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยำงธรรมชำติ

2.3.1.1 โรงงานผลิ ตและอัตรากาลังการผลิ ต
จำกข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 บริ ษัทมีโรงงำนผลิตทังสิ
้ ้นจำนวน 35 แห่ง แบ่งออกเป็ น 31 แห่งใน
ประเทศไทย 3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และอีก 1 แห่งในประเทศเมียนมำ โดยมีประมำณกำรกำลังกำรผลิตรวมเท่ำกับ
2.4 ล้ ำนตันต่อปี

2

เทียบจำกยอดขำยผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติของบริ ษัท ประมำณ 1,494,094 ตันในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 กับประมำณกำรยอดควำม
ต้ องกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติรวมทัว่ โลกที่ประมำณ 12,505,000 ตัน ในปี 2559 (แหล่งที่มำข้ อมูล : International Rubber Study Group (IRSG), The
World Rubber Industry Outlook, Review and Prospects to 2025, December 2016)
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กำลังกำรผลิตของบริ ษัทนันถู
้ กกำหนดโดยขนำดพื ้นที่ใช้ สอย สำยงำนผลิต ปริ มำณเครื่ องจักร และแรงงำนคน
ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้แสดงให้ เห็นถึงประมำณกำรกำลังกำรผลิตที่สำมำรถผลิตได้ ต่อปี ของบริ ษัท และอัตรำกำรใช้ กำลังกำร
ผลิตต่อปี ของโรงงำนผลิตยำงธรรมชำติของบริ ษัท ซึ่งดำเนินกิจกำรในช่วงสำมปี ที่ผ่ำนมำ โดยแบ่งตำมผลิตภัณฑ์ ยำง
ธรรมชำติทงสำมประเภทของบริ
ั้
ษัทในสำมรอบปี บญ
ั ชีลำ่ สุดที่ผำ่ นมำ ดังนี ้
กำลังกำรผลิตทำงวิศวกรรม (2)

ประมำณกำรกำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ ยำง
ธรรมชำติ

อัตรำกำรใช้ กำลังกำรผลิต

ที่สำมำรถผลิตได้ (1)

แบบเต็มขัน้ (3)

(ตัน)

(ตัน)

(ร้ อยละ)

31/12/2557

31/12/2558

31/12/2559

30/06/2560

31/12/2557

31/12/2558

31/12/2559

30/06/2560

ยำงแผ่นรมควัน

217,661

217,661

217,661

217,661

217,661

217,661

217,661

217,661

54.2

47.1

52.6

6 เดือน
แรกของปี
2560
51.3

ยำงแท่ง

929,275

1,103,323

1,406,731

1,442,011

1,195,740

1,414,740

1,791,420

1,835,220

80.3

75.2

77.3

74.6

น ้ำยำงข้ น

203,008

203,008

203,008

215,568

302,220

302,220

362,664

333,931

57.4

62.6

78.7

59.8

1,349,944

1,523,992

1,827,400

1,875,240

1,715,621

1,934,621

2,371,745

2,386,812

72.6

69.2

74.5

70.2

รวมทัง้ หมด

2557

2558

2559

หมำยเหตุ:
(1) ประมำณกำรกำลังกำรผลิตที่สำมำรถผลิตได้ ของโรงงำนผลิตยำงธรรมชำติของบริษัท คำนวณมำจำกกำลังกำรผลิตทำงวิศวกรรมของโรงงำนผลิตยำง
ธรรมชำติตอ่ ปี ณ วันที่สิ ้นสุดของช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้ องซึง่ คำนึงถึงจำนวนวันทำงำนโดยประมำณ ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และระยะเวลำที่ต้องใช้ ในหนึง่ รอบกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติแต่ละผลิตภัณฑ์ของโรงงำนผลิตที่เกี่ยวข้ อง
(2) กำลังกำรผลิตทำงวิศวกรรมของโรงงำนผลิตยำงธรรมชำติของบริ ษัท คำนวณจำกข้ อมูลจำเพำะที่ได้ รับกำรรับรองหรื อได้ รับมำจำกผู้ผลิตเครื่ องจักร
(3) คำนวณจำกปริ มำณกำรผลิตที่ผลิตได้ จริ งของโรงงำนผลิตในช่วงระยะเวลำที่เกี่ ยวข้ อง และหำรด้ วยค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของประมำณกำรกำลังกำร
ผลิตที่สำมำรถผลิตได้ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว และในกรณี ที่โรงงำนผลิตเริ่ มประกอบกิ จกำรในระหว่ำงปี ได้ คำนึงถึงกำลังกำรผลิตที่ผลิตได้ จริ ง
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.3.1.2 การจัดหาและบริ หารจัดการวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตยำงแท่ง ยำงแผ่นรมควัน และน ้ำยำงข้ นนัน้ ได้ แก่ ยำงก้ อนถ้ วย ยำงแผ่นดิบ และ
น ้ำยำงสด ตำมลำดับ และเพื่อเป็ นกำรบริ หำรจัดกำรวัตถุดิบ นอกเหนือจำกจุดรับซื ้อวัตถุดิบภำยในโรงงำน บริ ษัทยังได้
สร้ ำงเครื อข่ำยศูนย์กลำงกำรจัดหำวัตถุดิบ (Procurement Centre) ทังในประเทศไทยและประเทศอิ
้
นโดนีเซีย ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
จุดยุทธศำสตร์ ที่สำคัญใกล้ แหล่งวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ สัดส่วนกำรซื ้อวัตถุดิบภำยในประเทศไทยต่อประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ น
ประมำณร้ อยละ 80:20
กำรจัด หำวัตถุดิบ ของบริ ษั ทส่วนใหญ่ มำจำกผู้ค้ำยำงพำรำ (Dealers) อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทได้ มีกำรซือ้ จำก
เกษตรกรหรื อกลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์ หรื อตลำดศูนย์กลำงยำงพำรำซึ่งเป็ นสถำนที่ที่เกษตรกรนำวัตถุดิบมำขำยด้ วย
ตนเองโดยตรงเช่นกัน จำกกำรที่บริ ษัทมีกำรจัดซื ้อวัตถุดิบผ่ำนหลำยเครื อข่ำยจัดหำแหล่งวัตถุดิบ ทังกำรรั
้
บซื ้อยำงจำก
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และตลำดกลำง
ทีมสรรหำวัตถุดิบของบริ ษัทมีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อกำรประกันคุณภำพของวัตถุดิบที่นำเข้ ำมำด้ วย โดยวัตถุดิบที่
จะนำมำใช้ ในกระบวนกำรผลิตของบริ ษัทนันจะต้
้
องตรงกับควำมต้ องกำรของบริ ษัท และอยู่ ภำยใต้ กำรทดสอบและกำร
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเคร่ งครัด นอกจำกนี ้ ก่อนที่จะมีกำรรับมอบวัตถุดิบที่ถกู นำมำส่งนัน้ จะต้ องมีกำรทดสอบ
ตัวอย่ำงของวัตถุดิบนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ สำเหตุหนึ่งที่ต้องทำกำรทดสอบวัตถุดิบนัน้ ก็เพื่อที่จะดูถึงควำมบริ สทุ ธิ์และปริ มำณของ
เนื ้อยำงแห้ งว่ำตรงตำมมำตรฐำนของบริ ษัทหรื อไม่ ผลของกำรทดสอบนันจะมี
้
กำรบันทึกและพิจำรณำก่อนที่จะมีกำร
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รับมอบวัตถุดิบในแต่ละครัง้ ที่นำมำส่ง สำหรับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ของทีมสรรหำวัตถุดิบ ได้ แก่ (1) กำรตรวจดู
แนวโน้ มของรำคำและอุปทำนของวัตถุดิบที่บริ ษัท ต้ องกำรใช้ (2) กำรบริ หำรสินค้ ำคงคลัง และ (3) กำรจัดสรรวัตถุดิบ
ให้ แก่โรงงำนผลิตของบริ ษัท
ทีมสรรหำวัตถุดิบของบริ ษัท จะพัฒนำและคงควำมสัมพันธภำพอันดีกับผู้ จัดหำสินค้ ำโดยกำรเข้ ำเยี่ยมเยียน
หมูบ่ ้ ำนในท้ องถิ่นนันๆ
้ และให้ ผ้ จู ดั หำสินค้ ำตอบแบบสอบถำม นอกจำกนี ้ ทีมสรรหำวัตถุดิบของบริ ษัท ยังมองหำคูค่ ้ ำและ
ผู้จดั หำสินค้ ำรำยใหม่ๆ โดยจะพิจำรณำจำกกำรประเมินกำรประกอบธุรกิจ (กรณีพิจำรณำคู่ค้ำ) คุณภำพ และรำคำของ
วัตถุดิบ
2.3.2

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ถุงมือยำง

2.3.2.1 โรงงานผลิ ตและอัตรากาลังการผลิ ต
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 STGT มีโรงงำนผลิตถุงมือยำงในประเทศไทยจำนวน 4 โรงงำน และมีกำลังกำรผลิต
ต่อปี รวมประมำณ 14,000 ล้ ำนชิ ้นต่อปี ถือเป็ นผู้ผลิตถุงมือทำงกำรแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยและเป็ นหนึ่งในผู้ นำ
ทำงด้ ำนกำรผลิตถุงมือยำงธรรมชำติและถุงมือยำงไนไตรล์ระดับโลก
ในปี 2559 STGT ได้ ผลิตถุงมือจำนวน 13,227 ล้ ำนชิ ้น คิดเป็ นอัตรำกำรใช้ กำลังกำรผลิตประมำณร้ อยละ 94
2.3.2.2 การจัดหาและบริ หารจัดการวัตถุดิบ
วัตถุดิบพื ้นฐำนที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตถุงมือยำง คือ น ้ำยำงข้ นและน ้ำยำงสังเครำะห์ โดยมีกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้
จัดหำวัตถุดิบน ้ำยำงข้ นดังกล่ำวให้ ส่วนน ้ำยำงสังเครำะห์ได้ ทำกำรจัดหำจำกบริ ษัทภำยนอก
3. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
3.1 สินทรัพย์ ถำวรหลัก
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 สินทรัพย์ถำวรหลักที่บริ ษัทใช้ ในกำรประกอบธุรกิจมีมลู ค่ำสุท ธิตำมบัญชีหลังหักค่ำ
เสื่อมรำคำสะสมและสำรองกำรด้ อยค่ำต่ำงๆ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของบริ ษัทเท่ำกับ 21,819.0 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 38.2 ของสินทรัพย์รวม ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

ประเภทสินทรัพย์
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดนิ
สวนยำงและสวนปำล์ม
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำงและติดตัง้
รวมมูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี

มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี
หลังหักค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25601
7,654.7
1,710.6
5,179.7
5,242.0
346.1
227.4
1,458.5
21,819.0
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หน่ วย : ล้ ำนบำท
ภำระผูกพัน2
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
105.3
0
145.0
420.6
0
0
0
670.9

หมำยเหตุ:
1)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจทุกชนิด ยกเว้ นส่วนที่เป็ นสิทธิกำรเช่ำที่ ดิน
จำนวน 40.8 ล้ ำนบำท

2)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ อำคำรและสิง่ ปลูกสร้ ำง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ บำงส่วนของบริ ษัทย่อยบำงแห่ง ซึง่ มีมลู ค่ำ
ตำมบัญชีรวมจำนวน 670.9 ล้ ำนบำท ได้ นำไปจดจำนองเพื่อค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวจำกสถำบั
้
นกำรเงิน

3.2 สินทรัพย์ ท่ ไี ม่ มตี ัวตน
บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีมูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
เท่ำกับ 478.5 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ประกอบด้ วยซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
3.3 สัญญำเช่ ำระยะยำว
ข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์สินที่สำคัญที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่ำและสัญญำเช่ำระยะยำว ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกำรเช่ำ
พื ้นที่เพื่อใช้ เป็ นที่ตงของส
ั้
ำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี ้
ที่ตัง้
บริษัท
อำคำรปำรค์เวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Sri Trang International
No. 38-02, One Raffles
Place ประเทศสิงคโปร์
Shi Dong Shanghai
5F East, Block B of W
sqaure, N0.1686
Wuzhong Rd., Minhang
District, Shanghai,
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

พืน้ ที่รวมประมำณ
(ตำรำงเมตร)

ระยะเวลำกำรเช่ ำ

ค่ ำเช่ ำต่ อปี

ประโยชน์ กำร
ใช้ งำนหลัก

ผู้ให้ เช่ ำ

1,968.6

1 มิถนุ ำยน 2558 ถึง
31 พฤษภำคม 2561

21,090,967 บำท ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
โกลเด้ นเวนเจอร์

พื ้นที่สำนักงำน

474

8 มกรำคม 2558 ถึง
7 มกรำคม 2561

704,076 เหรียญ
สิงคโปร์

OUB Centre
Limited

พื ้นที่สำนักงำน

1,330.4

15 กันยำยน 2559 ถึง
14 กันยำยน 2562

3,233,924 หยวน

Shanghai Jin Qiu
Ming Hao Real
Estate Co.,Ltd.

พื ้นที่สำนักงำน

3.4 ทรัพย์ สินทำงปั ญญำ
บริ ษั ท ได้ ท ำกำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ที่ สำคัญ เช่ น ศรี ต รั ง

และ Green Rubber

ทัง้ ในประเทศไทยและต่ ำ งประเทศ โดยจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ สำหรั บ สิ น ค้ ำ ถุงมื อ ยำงทำง
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์ยำงและสินค้ ำที่ทำจำกยำง เช่น ยำงแท่ง ยำงแผ่นรมควัน น ้ำยำงข้ น
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4.

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
บมจ. ศรีตรัง

ผลิตภัณฑ์ ยำงธรรมชำติ
99.9%

99.9%

99.9%

90.0%

บจ. รับเบอร์ แลนด์

บจ. ศรี ตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย)

(2) 90.2%

บจ. หน่ำฮัว่

42.5%

Sri Trang
International

Semperit
Technische
Produkte

100.0%

บจ. ไทยเทค
15.0%

Shi Dong Shanghai
Medical Equipment

Shi Dong
Investments

100.0%

Sri Trang
Indochina

(4) 59.0%

Sri Trang
Ayeyar

99.0%

40.0%

Itochu
Corporation
Corporation

100.0%

Sri Trang USA, Inc.

100.0%

Shi Dong
Shanghai
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99.9%

บจ. อันวำร์
พำรำวูด

100.0%

100.0%

PT Sri Trang
Lingga
บจ. เซำท์แลนด์
รับเบอร์

บริกำร/ธุรกิจอื่น
บจ. สตำร์ เท็กซ์
รับเบอร์

(3) 99.9%

บจ. เซมเพอร์ เฟล็กซ์
เอเซีย

50.0%

บจ. สะเดำ พี.เอส.
รับเบอร์

42.5%
(1) 42.5%

จัดจำหน่ ำย

สินค้ ำสำเร็จรูป

PT Star
Rubber

Ayeyar Hinthar
Holdings
Co., Ltd.

(5) 99.9%

บจ. พรี เมียร์ ซิสเต็ม
เอ็นจิเนียริ่ ง

(6) 99.9%

บจ. สตำร์ ไลท์เอ็กซ์
เพรส ทรำนสปอร์ ต
บมจ. ลีพฒ
ั นำ
ผลิตภัณฑ์

(7) 40.0%

บจ. พัฒนำเกษตร
ล่วงหน้ ำ

99.9%

บจ. ศรี ตรังรับเบอร์
แอนด์ แพลนเทชัน่

44.5%

หมำยเหตุ:
(1) บริ ษัท ถือหุ้นทำงตรงใน บจ. ไทยเทค ร้ อยละ 42.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ ว ทัง้ หมดของ บจ. ไทยเทค ส่วน บจ. เซำท์แลนด์ รับเบอร์ และ
Itochu Corporation ถือหุ้นใน บจ. ไทยเทค ร้ อยละ 42.5 และร้ อยละ 15.0 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ ว ตำมลำดับ และหุ้นส่วนที่เหลือถือโดย
นำยเพิ่ม ธีรศำนต์วงศ์ (1 หุ้น) นำยธนำศักดิ์ ชำญสันติ (1 หุ้น) นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล (1 หุ้น) และนำยไชยยศ สินเจริญกุล (1 หุ้น)
(2) บริ ษัทถือหุ้นใน บจ. ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ร้ อยละ 90.2 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ ว ของ บจ. ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยถือหุ้น
ทำงตรงประมำณร้ อยละ 81.5 และทำงอ้ อมประมำณร้ อยละ 8.7 โดยถือผ่ำนทำง บจ.รับ เบอร์ แลนด์ โดยหุ้นส่วนที่เหลือถือโดย บจ. ศรี ตรัง
โฮลดิ ้งส์ (ร้ อยละ 6.0) และบุคคลอีก 5 คนคือ นำงสำวพูนสุข เชิดเกียรติกำจำย (ร้ อยละ 3.7) นำยวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) นำยสมหวัง สิน
เจริญกุล (2 หุ้น) นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล (2 หุ้น) และนำยกิติชยั สินเจริญกุล (2 หุ้น)
(3) ถือหุ้นโดยบริษัทร้ อยละ 99.99 และส่วนที่เหลือถือโดย นำยสมพร พรรณรำย (1 หุ้น) และนำงพร้ อมสุข สินเจริญกุล (1 หุ้น)
(4) Sri Trang International ถื อ หุ้น ทำงตรงใน Sri Trang Ayeyar ร้ อยละ 59.0 ของหุ้น ที่ ออกจำหน่ ำ ยแล้ ว และหุ้น ส่ว นที่ เหลือ ถื อโดย Ayeyar
Hinthar Holdings Co., Ltd. ร้ อยละ 40.0 และนำยกิติชยั สินเจริญกุล ร้ อยละ 1.0
(5) บริ ษัทถือหุ้นใน บจ. พรี เมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ ง ประมำณร้ อยละ 99.9 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ วทัง้ หมดของ บจ .พรี เมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ ง
โดยถื อ หุ้น ทำงตรงประมำณร้ อ ยละ 81.9 และทำงอ้ อมประมำณร้ อ ยละ 16.0 และร้ อยละ 2.0 โดยถื อ ผ่ ำ นทำง บจ. รั บ เบอร์ แ ลนด์ และ
บจ. สะเดำ พี .เอส.รับเบอร์ ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษั ท ตำมลำดับ หุ้นส่วนที่ เหลือถือโดยนำยพัน เลิศ หวังศุภดิล ก (3 หุ้น ) และนำยอร่ำ ม
ศิริสวุ ฒ
ั น์ (1 หุ้น)
(6) บริษัทถือหุ้นใน บจ. สตำร์ ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรำนสปอร์ ต รวมคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 99.9 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
บจ. สตำร์ ไลท์
เอ็กซ์เพรส ทรำนสปอร์ ต โดยถือหุ้น ทำงตรงประมำณร้ อยละ 76.6 และทำงอ้ อมประมำณร้ อยละ 13.3 ร้ อยละ 3.3 ร้ อยละ 3.3 และร้ อยละ 3.3
โดยถือผ่ำนทำง บจ. รับเบอร์ แลนด์ บจ. หน่ำฮัว่ บจ. สะเดำ พี.เอส.รับเบอร์ และบจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์ ตำมลำดับ หุ้นส่วนที่เหลือถือโดย
บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และนำยบุณยชน สินเจริญกุล (1 หุ้น)
(7) บริ ษัทถือหุ้นทำงตรงใน บจ. พัฒนำเกษตรล่วงหน้ ำ ร้ อยละ 40.0 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ ว และ บมจ. ลีพฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ ถือหุ้นร้ อยละ 44.5
ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ ว และหุ้นส่วนที่เหลือถือโดยนำยปรี ชำ ลีละศิธร (ร้ อยละ 8.8) บจ. วอลล์สตรี ท ทำวเวอร์ (ร้ อยละ 6.3) และนำยนิพนธ์
ลีละศิธร (ร้ อยละ 0.5) อย่ำงไรก็ดี ในปั จจุบนั บจ. พัฒนำเกษตรล่วงหน้ ำ ได้ หยุดกำรประกอบกิจกำรและลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 100.0 ล้ ำน
บำท เหลือ 25.0 ล้ ำนบำท เนื่องจำกพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญั ติกำรซื ้อขำยสินค้ ำเกษตรล่วงหน้ ำ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผล
บังคับ ใช้ ในเดื อนพฤศจิกำยน 2558 ส่งผลให้ ตลำด AFET ซึ่งเป็ น ตลำดที่ บจ. พัฒนำเกษตรล่วงหน้ ำ ประกอบกิจกำรเป็ น นำยหน้ ำซื ้อขำย
สัญญำสินค้ ำเกษตรล่วงหน้ ำอยู่ ต้ องยุบเลิกตลำดและรวมเข้ ำกับตลำด TFEX (Thailand Futures Exchange)
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5. ข้ อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
5.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 คณะกรรมกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 12 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ

ตำแหน่ ง

หมำยเหตุ

1. นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดั กำร/ กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

2. นำยประกอบ วิศิษฐ์ กิจกำร

รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร

ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

4. นำยกิติชยั สินเจริญกุล

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

กรรมกำรสรรหำ
5. นำยลี พอล สุเมธ

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

6. นำยวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. นำยภัทรำวุธ พำณิชย์กลุ

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

กรรมกำร

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

9. นำยเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร

10. นำยเกรียง ยรรยงดิลก

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำ/

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร

8. นำยหลี่ ซื่อเฉียง

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
11. นำยสมัชชำ โพธิ์ถำวร

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ/ กรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร

พิจำรณำค่ำตอบแทน
12. นำยเนียว อำ แชบ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร

โดยมี นำงพัชริ นทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
5.2 ผู้บริหำร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 รำยชื่อผู้บริ หำรของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นำงประไพ ศรี สทุ ธิพงศ์

ผู้จดั กำรสำยงำนสรรหำวัตถุดิบ

2. นำยอำศรม อักษรนำ

ผู้จดั กำรสำยงำนกำรผลิต

3. นำยชัยเดช พฤกษำนุศกั ดิ์

ผู้จดั กำรสำยงำนควบคุมคุณภำพ

4. นำยรัฐพงศ์ ลำภำโรจน์กิจ

ผู้จดั กำรสำยงำนวิศวกรรม
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ชื่อ

ตำแหน่ ง

5. นำยพันเลิศ หวังศุภดิลก

ผู้จดั กำรสำยงำนวิศวกรรม

6. นำยอุดม พฤกษำนุศกั ดิ์

ผู้จดั กำรสำยงำนธุรกิจเกษตร

7. นำงสำวนุชนำถ ไชยรัตน์

ผู้จดั กำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล

8. นำงสำวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

ผู้จดั กำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

หมำยเหตุ: ผู้บริ หำร หมำยควำมว่ำ ผู้จดั กำร หรื อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จดั กำรลงมำ ผู้ซงึ่ ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้ หมำยควำมรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผู้จัดกำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อ
เทียบเท่ำ

5.3 รำยชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 1 สิงหำคม 25601 มีดงั นี ้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
2

ครอบครัวสินเจริญกุล
บริ ษัท ศรีตรัง โฮลดิ ้งส์ จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
บริษัท ไทย อำร์ .ที.เอ็น.ที โฮลดิ ้ง จำกัด
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS
COLLATERAL
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์
นำงสำวสุวรรณำ โกวิทย์โสภณ
MR. TSAI WU-YING
บริษัท เซำท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
รวม

หมำยเหตุ :
1) ข้ อมูลดังกล่ำวมำจำกบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP
2) รำยละเอียดกำรถือหุ้นของครอบครัวสินเจริ ญกุล มีดงั ต่อไปนี ้

ลำดับ

ชื่อ

1

นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล

2

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

135,660,070

10.60

Ms. Lee Joyce Shing Yu

27,604,075

2.16

3

นำยวีรสิทธิ์ สินเจริ ญกุล

22,791,000

1.78

4

นำยวิทย์นำถ สินเจริญกุล

22,520,000

1.76

5

นำยวิชญ์พล สินเจริญกุล

21,000,000

1.64

6

นำยกิติชยั สินเจริญกุล

12,902,000

1.01
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จำนวนหุ้น
296,439,525
283,152,760
28,199,430
28,138,000
21,726,050
18,615,075
17,874,300
15,380,000
13,153,420
11,605,920
734,284,480

ร้ อยละ
23.16
22.12
2.20
2.20
1.70
1.45
1.40
1.20
1.03
0.91
57.37

ลำดับ

ชื่อ

จำนวนหุ้น

7

นำงวรดี สินเจริญกุล

8

ร้ อยละ

12,530,220

0.98

นำงพร้ อมสุข สินเจริญกุล

9,000,000

0.70

9

นำยลี พอล สุเมธ

8,906,955

0.70

10

นำยบุณยชน สินเจริญกุล

7,525,400

0.59

11

นำยสมหวัง สินเจริญกุล

5,913,305

0.46

12

นำงสำวณวรำ สินเจริญกุล

4,095,000

0.32

13

นำงวนิดำ สินเจริญกุล

3,246,500

0.25

14

นำงสำววรรณิสำ สินเจริญกุล

1,745,000

0.14

15

นำงดวงใจ สินเจริ ญกุล

1,000,000

0.08

296,439,525

23.16

รวม

รำยละเอียดกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จำนวน 10 รำยแรกใน บจ. ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์1 มีดงั นี ้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560
สัดส่ วนกำรถือหุ้น
จำนวนหุ้น
โดยทำงตรง
(มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 10 บำท)
(ร้ อยละ)
2,215,700
25.18
1,206,000
13.70
967,860
11.00
672,000
7.64
542,860
6.17
528,000
6.00
448,000
5.09
440,000
5.00
348,880
3.96
226,840
2.58
1,203,860
13.68
8,800,000
100.00

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
นำยไวยวุฒิ สินเจริญกุล
นำงสำวซูซำน ซู
นำยสุเมธ สินเจริญกุล
นำงสำวสมศรี ศิริสวุ ฒ
ั น์
นำยไชยยศ สินเจริญกุล
ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ไม้ ยำงพำรำปั กษ์ ใต้ 2
บจ. ง่วนเชียงเยำวรำช
บริษัท แบรดชอว์ อิควิตี ้ส์ โฮลดิ ้งส์ จำกัด
นำยกิติชยั สินเจริญกุล
นำงวรดี สินเจริญกุล
อื่นๆ
รวม

หมำยเหตุ :
1)

บจ. ศรี ตรังโฮลดิ ้งส์ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนระยะยำว เพื่อผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินปั นผล

2)

นำยไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล นำงดวงใจ สินเจริ ญกุล และนำยไชยยศ สินเจริ ญกุล เป็ นหุ้นส่วนจำกัดควำมรับผิด

6. ประวัติกำรเพิ่มทุนในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -
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7. ประวัติกำรจ่ ำยเงินปั นผลในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ข้ อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
กำรจ่ ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำร
ดำเนินงำนของปี

จำนวนหุ้น

กำไร
ต่ อหุ้น (บำท)

เงินปั นผลจ่ ำย
(บำทต่ อหุ้น)

รวมเงินปั นผลจ่ ำย
(บำท)

อัตรำกำรจ่ ำยเงินปั นผลต่ อ
กำไรสุทธิ
(ร้ อยละ)

2559

1,280,000,000

(0.59)

0.40

512,000,000

N/A

2558

1,280,000,000

0.87

0.40

512,000,000

45.79

2557

1,280,000,000

0.81

0.40

512,000,000

49.34

8. ข้ อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
8.1 ผลิตภัณฑ์ ยำงธรรมชำติ
บริษัท

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560 (ร้ อยละ)

ทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2560

-

1,280,000,000 บำท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท

ไทย

บจ. รับเบอร์ แลนด์
บจ. หน่ำฮัว่

ไทย
ไทย

99.99
99.99

1,600,000,000 บำท
500,000,000 บำท

99.99
90.003

40,000,000 บำท
10,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ
46,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ
60,000,000 บำท
1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ

บจ. สะเดำ พี.เอส.รับเบอร์
PT Sri Trang Lingga

ไทย
อินโดนีเซีย

ผลิตยำงแผ่นรมควัน
ยำงแท่ง และน ้ำยำงข้ น
ผลิตน ้ำยำงข้ นและยำงแท่ง
ผลิตยำงแผ่นรมควัน น ้ำ
ยำงข้ น และยำงแท่ง
ผลิตยำงแผ่นรมควัน
ผลิตยำงแท่ง

PT Star Rubber

อินโดนีเซีย

ผลิตยำงแท่ง

99.004

บจ. ไทยเทค
Sri Trang Ayeyar

ไทย
เมียนมำ

ผลิตยำงแท่ง
ผลิตยำงแท่ง

42.505
59.006

3

ถือหุ้นโดยบริ ษัท และหุ้นส่วนที่เหลือร้ อยละ 10.00 ถือโดย PT Nusantara Agro Industri (ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง)

4

ถือหุ้นโดย Shi Dong Investments

5

ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 42.50 และหุ้นส่วนที่เหลือถื อโดย บจ. เซำท์แลนด์ รับเบอร์ (ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่อำจมี ควำมขัดแย้ ง) ร้ อยละ 42.50 และ Itochu
Corporation (ซึ่ง ไม่ เ ป็ น บุค คลที ่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ) ร้ อยละ 15 และถื อ โดยนำยเพิ ่ ม ธี ร ศำนต์ ว งศ์ (1 หุ้ น ) นำยธนำศัก ดิ์ ชำญสันติ (1 หุ้น)
นำยไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล (1 หุ้น) และนำยไชยยศ สินเจริ ญกุล (1 หุ้น)

6

ถื อหุ้นโดย Sri Trang International ร้ อยละ 59.00 และหุ้นส่วนที่เหลือถื อโดย Ayeyar Hinthar Holdings Co., Ltd. ร้ อยละ 40.00 และ นำยกิติชยั
สินเจริ ญกุล ร้ อยละ 1.00
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8.2 ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจำกยำง
บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560 (ร้ อยละ)

ทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560

บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

ไทย

ผลิตถุงมือยำงที่ใช้ ในทำงกำรแพทย์

90.23

200,000,000 บำท

บจ. เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย

ไทย

ผลิตสำยไฮดรอลิคแรงดันสูง

37.507

380,000,000 บำท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560 (ร้ อยละ)

ทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560

สิงคโปร์

จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์

100.008

61,000,000

8.3 จัดจำหน่ ำยสินค้ ำ
บริษัท
Sri Trang International

ยำงธรรมชำติและถุงมือยำง
Sri Trang USA, Inc.

สหรัฐอเมริกำ

จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ดอลลำร์ สหรัฐฯ
100.00

ยำงธรรมชำติและถุงมือยำง

3,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ

ในสหรัฐอเมริกำ
Shi Dong Shanghai

สำธำรณรัฐ

จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ

ประชำชนจีน

และถุงมือยำงในสำธำรณรัฐ

100.009

5,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ

ประชำชนจีน
Sri Trang Indochina

สำธำรณรัฐ

จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ

สังคมนิยม

จำกประเทศเวียดนำมไปยังลูกค้ ำ

เวียดนำม

ต่ำงๆ

Shidong Shanghai Medical

สำธำรณรัฐ

จัดจำหน่ำยถุงมือยำงในสำธำรณรัฐ

Equipment Co.,Ltd

ประชำชนจีน

ประชำชนจีน

7

100.0010

1,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ

100.0011

1,650,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ

ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 37.50 และหุ้นส่วนที่เหลือถื อโดย Semperit Technische ร้ อยละ 50.00 บจ. รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 5.00 บจ. ศรี ตรังโฮลดิ ้งส์
ร้ อยละ 5.00 ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ไม้ ยำงพำรำปั กษ์ ใต้ ร้ อยละ 2.50 นำงสำวพูนสุข เชิดเกี ยรติกำจำย (2 หุ้น) นำงพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) นำยสมหวัง
สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) นำยไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) นำยไชยยศ สินเจริ ญกุล (2 หุ้น) นำยอนันต์ พฤกษำนุศกั ดิ์ (2 หุ้น) และนำงจิตรำภรณ์ พำณิชย์กลุ (2 หุ้น)

8

ถือหุ้นโดย บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์

9

ถือหุ้นโดยบริ ษัท และมีระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร 30 ปี นับแต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2553

10

ถือหุ้นโดย Sri Trang International ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 100.0

11

ถือหุ้นโดย บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์
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8.4 ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

บจ. อันวำร์ พำรำวูด

ไทย

บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์

ไทย

บจ. พรีเมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ ง

ไทย

บจ. สตำร์ ไลท์ เอ็กซ์เพรส
ทรำนสปอร์ ต
บจ. พัฒนำเกษตรล่วงหน้ ำ

ไทย

แปรรูปไม้ และผลิตไม้ ยำงพำรำทำ
เฟอร์ นิเจอร์
ถือหุ้นในบริษัทอื่น และดำเนินกิจกำร
สวนยำงพำรำและ
สวนปำล์ม
วิศวกรรมบริกำร ออกแบบ ผลิต ติดตัง้
บำรุงรักษำเครื่องจักร
ให้ บริกำรขนส่งทำงบกภำยในประเทศ

บจ. ศรีตรังแพลนเทชัน่
Shi Dong Investments

ไทย
ไทย
สิงคโปร์

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560 (ร้ อยละ)
99.9412

ทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2560
10,000,000 บำท

99.9913

2,114,890,500 บำท

81.9914

50,000,000 บำท

76.6615

15,000,000 บำท

40.0016

25,000,000 บำท

99.99
100.0017

6,137,500,000 บำท
48,000,000
ดอลลำร์สหรัฐฯ

นำยหน้ ำซื ้อขำยสัญญำสินค้ ำเกษตร
ล่วงหน้ ำ
ทำสวนยำงพำรำ
ลงทุนใน PT Star Rubber

12

ถื อหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 99.94 และส่วนที่เหลือถื อโดย นำยไวยวุฒิ สินเจริ ญกุล (1 หุ้น) นำงพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล (1 หุ้น) นำย อร่ ำม ศิริสวุ ฒ
ั น์ (1 หุ้น)
นำงอรนุช ศิริสวุ ฒ
ั น์ (1 หุ้น) บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และ นำยอุดม พฤกษำนุศกั ดิ์ (1 หุ้น)

13

ถือหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 99.99 และส่วนที่เหลือถือโดย นำยสมพร พรรณรำย (1 หุ้น) และนำงพร้ อมสุข สินเจริ ญกุล (1 หุ้น)

14

ถือหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 81.99 และส่วนที่เหลือถือโดย บจ. รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 16.00 บจ. สะเดำ พี.เอส. รับเบอร์ ร้ อยละ 2.00 นำยพันเลิศ หวังศุภดิลก
(3 หุ้น) และนำยอร่ ำม ศิริสวุ ฒ
ั น์ (1 หุ้น)

15

ถือหุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ 76.66 และส่วนที่เหลือถือโดย บจ. รับเบอร์ แลนด์ ร้ อยละ 13.33 บจ. หน่ำฮัว่ ร้ อยละ 3.33 บจ. สะเดำ พี.เอส. รับเบอร์ ร้ อยละ 3.33
บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์ ร้ อยละ 3.33 บจ. พฤกษำแมนชัน่ (1 หุ้น) และนำยบุณยชน สินเจริ ญกุล (1 หุ้น)

16

ถื อหุ้นโดยบริ ษั ท ร้ อยละ 40.00 และหุ้นส่วนที่เหลือถื อโดย บมจ. ลีพัฒนำผลิตภัณ ฑ์ (ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่อำจมี ควำมขัดแย้ ง) ร้ อยละ 44.50 นำยปรี ชำ
ลีละศิธร ร้ อยละ 8.75 บจ. วอลล์สตรี ท ทำวเวอร์ (ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง) ร้ อยละ 6.25 นำยนิพนธ์ ลีละศิธร ร้ อยละ 0.5

17

ถือหุ้นโดย Sri Trang International ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บจ. สตำร์ เท็กซ์ รับเบอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 100.0
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

33

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
บริษัท ศรีตรั งแอโกรอินดัสทรี จากัด )มหาชน(
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย:ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้นายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย
เงินฝากประจาที่ติดภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ สวนยางพาราและสวนปาล์ม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560

2,132
90
4,688
392
10,030

2,197
337
3,854
702
13,960

1,675
165
8,093
634
20,931

2,136
93
7,512
457
18,789

-

-

-

-

352
17,684

481
21,531

314
31,812

641
29,628

35
1,158
2,878
64
14,355
901
32
-

34
1,358
3,379
51
15,185
1,221
330
-

12
1,490
3,699
59
15,766
1,573
481
-

13
443
328
50
20,108
1,711
478
2,886
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รายการ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้นายหน้ าซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย
เงินฝากประจาที่ติดภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สวนยางพาราและสวนปาล์ม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560

351
34
2,298
86
4,743

302
265
2,360
88
6,335

342
20
3,526
23
10,861

334
52
4,482
6
7,407

-

362

535

1,460

77
7,589

86
9,798

113
15,420

247
13,988

993
14
9,685
649
83
62
5,845
4
12
-

1,263
14
10,701
649
83
50
6,225
3
315
-

1,539
11,247
619
198
58
6,805
2
470
-

1,014
17,993
158
135
49
6,939
2
465
-

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
170
333
146
34
20,106
37,790

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
155
396
203
36
22,348
43,879

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
152
366
492
57
24,147
55,959

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560
145
357
681
305
27,505
57,133

2,580
9,408

2,687
13,446

3,168
23,434

2,292
28,514

140

451

5,398

614

-

850

-

600

30

25

8

4

213
49
44
12,464

272
64
40
17,835

655
114
60
32,837

296
43
73
32,436

2,914
1,450
33
173

3,742
600
11
152

1
2,865
5
119

4,021
2,265
13
400

115

162

185

276

50
4,735
17,199

43
4,710
22,545

35
3,210
36,047

35
7,010
39,446

1,280

1,280

1,280

1,280
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รายการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
28
250
13
17,638
25,227

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
28
312
14
19,657
29,455

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
28
344
139
18
21,467
36,887

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560
28
344
237
25
27,389
41,377

1,487
4,261

1,408
7,734

1,740
14,338

1,706
18,781

50

200

4,276

612

-

850

-

600

4

4

3

4

156
21
5,979

196
20
10,412

461
28
20,846

196
14
21,913

2,910
1,450
4
37

3,740
600
4
33

2,865
4
-

4,021
2,265
9
-

53

74

84

88

4,454
10,433

4,451
14,863

2,953
23,799

6,383
28,296

1,280

1,280

1,280

1,280

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่าจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่มจาก
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์สทุ ธิ
จากค่าเสื่อมราคาสะสม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
ผลต่างสะสมจากการแปลงค่า
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
8,551

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
8,551

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
8,551

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560
8,551

-173

-173

-173

-173

1,471

1,428

1,297

1,274

19

7

13

14

-446

-269

-284

-485

128

128

128

128

9,662
20,492
100
20,592
37,791

10,288
21,240
94
21,334
43,879

9,036
19,848
64
19,912
55,959

6,475
17,062
625
17,687
57,133

รายการ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่าจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่มจาก
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์สทุ ธิ
จากค่าเสื่อมราคาสะสม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
ผลต่างสะสมจากการแปลงค่า
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
8,551

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
8,551

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
8,551

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560
8,551

-

-

-

-

691

654

553

539

18

6

12

13

-

-

-

-

128

128

128

128

4,126
14,794
14,795
25,228

3,973
14,592
14,592
29,455

2,564
13,088
13,088
36,887

2,570
13,081
13,081
41,377

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย:ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
75,530
-72,182
3,348
134
-2,133

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
61,292
-57,771
3,521
186
-2,125

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
77,266
-71,852
5,414
197
-3,174

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
51,394
-50,306
1,088
243
-1,942

36

รายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
37,058
-34,907
2,151
1,115
-1,758

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
29,015
-27,176
1,839
462
-1,779

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
38,335
-35,677
2,658
463
-2,380

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
29,041
-28,973
68
2,332
-1,339

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)ขาดทุน( - สุทธิ
กาไรจากการตีราคายุติธรรมจากการเปลี่ยนหมวด
เงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และเงิน
ลงทุนทัว่ ไป
กาไรอื่น)ขาดทุน( - สุทธิ
กาไรจากการดาเนินงาน)ขาดทุน(
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการ
ร่วมค้ า
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินสุทธิ)ขาดทุน(
และภาษีเงินได้
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ )ขาดทุน(
รายได้ ภาษีเงินได้ )ค่าใช้ จ่าย(
กาไรสาหรั บงวด)ขาดทุน(
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
-1,688
371

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
-1,588
214

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-2,262
6

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
-1,461
292

-

-

-

224

-

-

-

133

1,122
1,154

1,095
1,303

-985
-804

-266
-1,689

535

649

403

668

1,690

1,952

-401

-1,689

50
-663
-614
1,076
-40
1,036
1,038
-2

48
-857
-809
1,143
-32
1,112
1,118
-6

35
-707
-672
-1,073
283
-790
-758
-32

15
-589
-574
-2,263
165
-2,097
-2,072
-25

37

รายการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)ขาดทุน( - สุทธิ
กาไรจากการตีราคายุติธรรมจากการเปลี่ยนหมวด
เงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและเงิน
ลงทุนทัว่ ไป
กาไรอื่น)ขาดทุน( - สุทธิ
กาไรจากการดาเนินงาน)ขาดทุน(
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการ
ร่วมค้ า
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินสุทธิ)ขาดทุน(
และภาษีเงินได้
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ )ขาดทุน(
รายได้ ภาษีเงินได้ )ค่าใช้ จ่าย(
กาไรสาหรั บงวด)ขาดทุน(
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-916
77

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
-441
210

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
-858
235

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
-816
91

-

-

-

-

-

218

870
1,754

822
619

-734
-832

-330
718

-

-

-

-

1,754

619

-832

718

75
-368
-293
1,462
-20
1,442
1,442
-

78
-361
-283
337
1
338
338
-

75
-417
-342
-1,174
262
-912
-912
-

52
-363
-311
407
98
505
505
-

-

งบกระแสเงินสด

หน่วย:ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น)ลดลง(
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
9,270
-2,371
-6,659

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
-2,074
-2,464
4,604

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-10,215
-2,343
12,035

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
704
-3,578
3,336

239

66

-523

461

1,893
2,132

2,132
2,197

2,197
1,675

1,675
2,136

38

รายการ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น)ลดลง(
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
4,232
-1,219
-3,221

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2558
-1,672
-2,313
3,937

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-5,684
-2,115
7,840

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30
มิถุนายน 2560
414
-4,761
4,338

-207

-49

40

-8

559
352

352
302

302
342

342
334

อัตราส่ วนทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า1
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ2
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้ าหนี3้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 4
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร6
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร7
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม 8
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินกู้ระยะยาวสุทธิตอ่ EBITDA
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.42
0.55
0.56
13.07
27.55
5.42
66.36
34.03
10.58
83.33

1.21
0.34
-0.14
15.81
22.77
4.82
74.75
37.22
9.67
87.84

0.97
0.30
-0.40
13.96
25.79
4.12
87.41
45.01
8.00
105.20

0.91
0.33
0.30
14.08
25.56
7.68
46.87
72.28
4.98
67.45

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

4.43
1.53
8.03
1.37
5.11

5.74
2.13
-1.59
1.82
5.33

7.01
-1.04
12.71
-0.98
-3.68

2.12
-3.29
-0.42
-4.03
-22.05

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า
เท่า

2.53
13.63
5.38
1.84

2.74
13.73
3.87
1.51

1.52
2.59
4.58
1.55

-7.33
-21.17
5.25
1.82

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้ อยละ

0.73
0.84
0.58
0.88
15.03
1.66
49.34

0.95
1.06
0.79
0.72
-1.38
-0.64
45.79

1.73
1.81
1.51
1.51
-13.84
-2.55
-67.55

2.11
2.23
2.03
-2.33
-2.87
1.18

หมายเหตุ:
1
คานวณโดยนารายได้ จากการขายและบริ การหารด้ วยลูกหนี ้การค้ าเฉลีย่
2
คานวณโดยนาต้ นทุนขายและการให้ บริ การหารด้ วยสินค้ าคงเหลือเฉลีย่
3
คานวณโดยนาต้ นทุนขายและการให้ บริ การหารด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ าเฉลีย่
4
คานวณโดยนากาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่
5
คานวณโดยนากาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่หารด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่
6
คานวณโดยนาผลรวมของกาไรสุทธิปี ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่และค่าเสือ่ มราคาหารด้ วยสินทรัพย์ถาวรเฉลีย่
7
คานวณโดยนารายได้ จากการขายและบริ การหารด้ วยสินทรัพย์ถาวรเฉลีย่
8
คานวณโดยนารายได้ รวมหารด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่
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คำนิยำม
นอกจากจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอืน่ ในเอกสารฉบับนี ้ ให้ คาดังต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
เซมเพอร์ ริท หรือ Semperit Technische

หมายถึง

Semperit Technische Produkte Gesellscha m.b.H.
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ Semperit AG Holding

บจ. เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย หรือ SAC

หมายถึง

บริ ษัท เซมเพอร์ เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด

บจ. ไทยเทค

หมายถึง

บริ ษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

บจ. พรีเมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง

หมายถึง

บริ ษัท พรี เมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บจ. พัฒนาเกษตรล่ วงหน้ า

หมายถึง

บริ ษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้ า จากัด

บจ. รับเบอร์ แลนด์

หมายถึง

บริ ษัท รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จากัด

บจ. ศรีตรังโฮลดิง้ ส์

หมายถึง

บริ ษัท ศรี ตรัง โฮลดิ ้งส์ จากัด

บจ. ศรีตรังแพลนเทชั่น

หมายถึง

บริ ษัท ศรี ตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จากัด

บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT

หมายถึง

บริ ษัท ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด

บจ. สตาร์ เท็กซ์ รับเบอร์

หมายถึง

บริ ษัท สตาร์ เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด

บจ. สตาร์ ไลท์ เอ็กซ์ เพรส ทรานสปอร์ ต

หมายถึง

บริ ษัท สตาร์ ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ ต จากัด

บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์

หมายถึง

บริ ษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จากัด

บจ. หน่ าฮั่ว

หมายถึง

บริ ษัท หน่าฮัว่ รับเบอร์ จากัด

บจ. อันวาร์ พาราวูด

หมายถึง

บริ ษัท อันวาร์ พาราวูด จากัด

บริษัท หรือ STA

หมายถึง

บริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

PT Sri Trang Lingga

หมายถึง

PT Sri Trang Lingga Indonesia

Shi Dong Investments

หมายถึง

Shi Dong Investments Pte. Ltd.

Shi Dong Shanghai

หมายถึง

Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.

Sri Trang Ayeyar

หมายถึง

Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.

Sri Trang Indochina

หมายถึง

Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.

Sri Trang International

หมายถึง

Sri Trang International Pte. Ltd.
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