ข้ อมูลสรุป
(Executive Summary)
ข้อมูลสรุ ปนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุ ปเกี่ ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนั้น ผูล้ งทุนต้องศึ กษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ ชวนฉบับเต็ม ซึ่ งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ผู ้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษทั ฯ หรื ออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อ
ชี้ชวนที่บริ ษทั ฯ ยืน่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)

ข้ อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: สาหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มอี ุปการคุณของ
บริษัทฯ และบริษัทย่ อยของบริษทั ฯ: วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563
สาหรับผู้จองซื้อรายย่ อย: วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563
สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อพนักงานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“STA”) และบริษัทย่ อย
ของ STA (ซึ่งไม่ รวมบริษัทฯ และบริษัทย่ อยของบริษัทฯ): วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563
สาหรับพนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อพนักงานของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็ นกรรมการ และ/หรื อผู้บริหารของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก: วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563)
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขาย
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ผู้เสนอขาย:
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล์
ประเภทธุรกิจ:
จานวนไม่เกิน 444,780,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็ น
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขาย:
1. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวนไม่เกิ น 432,780,000 หุ ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้อรายย่อย ผู ้
ลงทุ น สถาบัน และผู ้มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยของ
บริ ษทั ฯ
2. จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เกิ น 2,000,000 หุ ้ น เพื่ อ เสนอขาย
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อพนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อย
ของ STA (ซึ่งไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
3. จัดสรรหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ นจานวนไม่เกิ น 10,000,000 หุ ้น เพื่ อเสนอขาย
ให้ แ ก่ พ นั ก งานของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ พนั ก งานของบริ ษ ัท ย่อ ยของ
บริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 1,700,400 หุ ้นและบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น
2,299,600 หุ ้ น รวมทั้งสิ้ น จ านวนไม่ เกิ น 4,000,000 หุ ้น ตามโครงการ
STGT ESOP ครั้งแรก ในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO และหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ตามโครงการ STGT ESOP ที่เหลือจานวน 6,000,000 หุน้ ที่จะเสนอขาย
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ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 ภายหลังวัน IPO
4. หุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ เหลื อจากการจัดสรรตามข้อ 2. และข้อ 3. (เฉพาะหุ ้ น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามโครงการ STGT ESOP ที่ เสนอขายในช่ ว งเวลา
เดี ยวกันกับ IPO จานวนไม่เกิ น 4,000,000 หุ ้น) ทั้งหมด (ถ้ามี ) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้ อราย
ย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนรวมไม่ เกิ น 438,780,000 หุ ้ น โดย
บริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทน
จาหน่ายหุน้ โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน

จานวนหุ้นที่เสนอ
ขาย (หุ้น)

สัดส่ วนที่เสนอขาย
(ร้ อยละ)

1. บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้ อรายย่อย ผูล้ งทุน
สถาบั น และผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
โดยแบ่งเป็ น

432,780,000

98.6

- บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์

178,723,200

40.7

- ผูจ้ องซื้ อรายย่อย

3,000,000

0.7

- ผูล้ งทุนสถาบัน

249,375,300

56.8

- ผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

1,681,500

0.4

2. ก รรม ก าร ผู้ บ ริ ห าร แ ล ะ /ห รื อ
พนักงานของบริ ษทั STA และบริ ษทั
ย่อ ยของ STA (ซึ่ งไม่ ร วมบริ ษัท ฯ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)(2)

2,000,000

0.5

3. พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
พ นั ก งาน ข อ งบ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง
บริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP
ครั้งแรก(1)(2)

1,700,400

0.4
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ประเภทผู้ลงทุน

จานวนหุ้นที่เสนอ
ขาย (หุ้น)

สัดส่ วนที่เสนอขาย
(ร้ อยละ)

4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษัท ฯ ตามโครงการ STGT
ESOP ครั้งแรก(1)(2)

2,299,600

0.5

438,780,000

100.0

รวมทั้งสิ้น
(1)
(2)

เฉพาะส่ วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก
ในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO จานวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2. และ ข้อ 3. และข้อ 4. (เฉพาะหุ้น
สามัญเพิ่ม ทุ น ตามโครงการ STGT ESOP ที่ เสนอขายในช่ วงเวลาเดี ยวกัน กับ IPO
จานวนไม่เกิ น 4,000,000 หุ ้น) ทั้งหมด (ถ้ามี ) จะถูกเสนอขายให้ แก่ บุคคลตามดุ ล ย
พินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื้ อรายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณ
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:

รั บ ประกัน การจ าหน่ ายอย่างแน่ น อนทั้งจ านวน (Firm Underwriting) ตาม
จานวนหุ ้นที่ ระบุ ในสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(Underwriting Agreement)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน:

34.00 บาทต่อหุ ้น สาหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู ้
จองซื้อรายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน ผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ และกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อย
ของ STA (ซึ่งไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
30.60 บาทต่อหุ ้น สาหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ และบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก

มูลค่ าการเสนอขาย:

14,904,920,000 บาท

มูลค่ าทีต่ ราไว้ (Par Value):

1.00 บาทต่อหุน้

มูลค่ าตามราคาบัญชี
(Book Value):

4.88 บาทต่อหุ ้น กรณี คานวณจากมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 ตามงบการเงินรวมระหว่างกาล ซึ่ งเท่ ากับ 4,828.08 ล้านบาท หารด้วย
จานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 990,000,000 หุน้ และประมาณ 13.59 บาท
ต่อหุ ้น กรณี คานวณจากมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้ว
ซึ่ งคานวณจากผลรวมของมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ตามงบการเงิ นรวมระหว่างกาลกับมูลค่าที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญ
สุ ท ธิ กับ ค่ าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ ้ น สามัญ (ไม่ร วมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ) ซึ่ งมี
ผลรวมอยูท่ ี่ประมาณ 19,423.46 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญภายหลัง
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การเพิ่ มทุ นในครั้ งนี้ จานวน 1,428,780,000 หุ ้น (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที่ เหลือจานวน 6,000,000 หุ ้น ที่ จะเสนอ
ขายในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 ภายหลังวัน IPO)
การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลง
สภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวัน
เสนอขาย:

 ไม่มี  มี

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ กบั กลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรื อกลุ่มผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่ น
การถื อหุ้นระหว่ างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึ กษาทางการเงินและหรื อผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มทีป่ รึกษาทางการเงินและหรื อกลุ่มผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ และความสั มพันธ์ อื่นที่อาจทาให้ ที่ปรึ กษาทางการเงินและหรื อผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ขาดความเป็ นอิสระใน
การทาหน้ าที:่
 ไม่มี  มี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินสิ นเชื่อและยอดคงค้างกับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ในเครื อ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 99.9 ของบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ วมจัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยแบ่งเป็ น
(1)
(2)
(3)
(4)

วงเงินกูร้ ะยะสั้นจานวน 520.00 ล้านบาท ซึ่ งมียอดเงินกูร้ ะยะสั้นคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน
0.00 บาท
วงเงิ น กู้ระยะยาว จานวน 3,523.00 ล้านบาท ซึ่ งมี ยอดเงิ น กู้ระยะยาวคงค้าง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563
จานวน 2,937.00 ล้านบาท
วงเงิ นหนังสื อค้ าประกันจานวน 20.00 ล้านบาท ซึ่ งมียอดหนังสื อค้ าประกันคงค้าง ณ วันที่ 31 มี นาคม
2563 จานวน 6.27 ล้านบาท และ
ยอดคงค้างสิ นเชื่ออื่น ๆ จานวน 120.75 ล้านบาท

ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย:
การกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญโดยบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ จะกระทาผ่านการสารวจความต้องการซื้ อหลักทรัพย์
(Bookbuilding) ซึ่ งเป็ นวิธีการสารวจปริ มาณความต้องการซื้ อหุ ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการ
ตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจานวนหุ ้นที่ประสงค์จะจองซื้ อมายังผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผูร้ ่ วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น โดยบริ ษ ัท ฯ ในครั้ งนี้ ได้มี ก ารก าหนดราคาหุ ้ น สามัญ ที่ จ ะเสนอขายที่ ราคา
34.00 บาทต่อหุน้ หากพิจารณากาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี
2562 ถึ งไตรมาส 1 ปี 2563) ซึ่ งเท่ ากับ 899.59 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ท้ งั หมด
จานวน 1,428,780,000 หุ ้น (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จานวน 6,000,000 หุ ้น ซึ่ งจะเสนอขายในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)) จะได้กาไรสุทธิต่อ
หุ ้น (Earnings Per Share) เท่ ากับ 0.63 บาทต่อหุ ้น และอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (“Price to Earnings Ratio :
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P/E Ratio”) ประมาณ 54.00 เท่ า ทั้ง นี้ หากหารด้ว ยจ านวนหุ ้ น สามัญ หลัง การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ท้ ั งหมดจ านวน
1,434,780,000 หุ ้น (รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นที่ เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จานวน 6,000,000 หุ ้น ซึ่ งจะเสนอขายในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)) จะได้กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
(Earnings Per Share) เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุน้ และ P/E Ratio ประมาณ 54.23 เท่า
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน:
67.01 เท่า ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของ P/E Ratio ของบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ P/E Ratio ของบริ ษทั อื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยคานวณจากกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มสี ่ วนร่ วมในการบริหาร” ทีไ่ ม่ ตดิ silent period:
จานวน 99,927,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลัง
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จานวน 6,000,000 หุน้ ซึ่งจะเสนอขายในปี ที่
1 ถึงปี ที่ 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO))
ตลาดรอง:

 SET

 MAI

หมวดธุรกิจ (sector):

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน :

 Profit test

 Market capitalization test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
บริ ษทั ฯ ประมาณการว่าเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ ้นในครั้งนี้ (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP
จานวน 6,000,000 หุน้ ซึ่งจะเสนอขายในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ ้น มีจานวนประมาณ 14,595.38 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ

1. การขยายกาลังการผลิ ตและการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตถุ ง
มือยาง และเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยในอนาคต

11,100.00

ปี 2563 – ปี 2569

2. ใช้เป็ นเงิน ลงทุนเพื่อติ ดตั้งระบบ SAP เพื่อปรับเปลี่ ยนระบบการ
ท างาน และฐานข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยสู่ ระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) แบบสมบู ร ณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของแต่ละส่ วนงานและทัว่ ทั้งองค์กร

150.00

ปี 2563 – ปี 2564

3. ชาระคื นหนี้ เงินกู้จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย สาหรับวงเงินกูร้ วม 4,363.36 ล้านบาท

2,278.61

ปี 2563

4. ใช้เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการประกอบกิ จ การ และในกรณี ที่

1,066.78

ปี 2563 – ปี 2569
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วัตถุประสงค์การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ

ระยะเวลาเหมาะสมหรื อเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอาจนาเงินไปใช้เพื่อการชาระหนี้ เงินกู้
จากสถาบันการเงิน หรื อหนี้จากการออกตราสารหนี้
14,595.38

รวมทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ ้นในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ คาดหมายในตาราง
ข้างต้น บริ ษทั ฯ อาจใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นในครั้งนี้ ในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารเงิน
(Treasury Management) ของบริ ษทั ฯ ตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
การประมาณการข้างต้นของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบนั และเป็ นการประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดสรรเงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ ้นครั้งนี้ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั แผนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และประมาณการเกี่ ยวกับ
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปั จจุบนั ทั้งนี้ แผนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในอนาคต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ ง อาจแตกต่างไปจากแผนงานปั จจุบนั ดังนั้น แผนการใช้เงินที่ เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ ระบุไว้
ข้างต้น และอาจทาให้บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องจัดสรรเงินที่จะได้รับในครั้งนี้แตกต่างไปจากประมาณการข้างต้น
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล:
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30.0 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะกิ จการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงิน
ปั น ผลให้ค านึ งถึ งปั จจัยต่ างๆ เช่ น สถานะทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน กระแสเงิ น สดของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็ นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริ ษทั (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริ ษทั
ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ STA และบริ ษทั ย่อยของ STA ถือหุ ้นรวมกันร้อยละ 90.2 กับ (2)
บริ ษทั ไทยกอง จากัด (มหาชน) (“TK”) ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ไทยกองกรุ๊ ป จากัด (“TKG”) ร้อยละ 95.0 ซึ่งมี ดร.ไวยวุฒิ ถือ
หุ ้นอยู่ร้อยละ 100.0 ของทุ นชาระแล้วทั้งหมดของ TKG เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี ทุนจดทะเบี ยนแรกเริ่ มจานวน
825,000,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 8,250,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมี STA และ
บริ ษทั ย่อยของ STA เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 81.1 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 ภายใต้ชื่อ บริ ษทั สยาม
เซมเพอร์ เมด จากัด และได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษ ัท ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่ อ วัน ที่ 16 มี น าคม 2560 โดย
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บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล์ ทั้งในและต่างประเทศ ณ ปั จจุบนั (ณ
วัน ที่ 31 มี น าคม 2563) บริ ษ ัทฯ มี โรงงานผลิ ตทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โรงงานสาขาสุ ราษฎร์ ธานี ตั้งอยู่ที่อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และโรงงานสาขาตรัง ตั้งอยู่ที่
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยโรงงานผลิตทั้ง 3 สาขาของบริ ษทั ฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 145 สายการผลิต และมีกาลังการ
ผลิตติดตั้งรวมประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั ย่อยจานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co.,
Ltd. (“SDME”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ จัด ตั้งในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จาหน่ า ยถุ ง มื อ ยางในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อดาเนิ นธุรกิจจาหน่ าย
ถุงมื อยางในประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยบริ ษ ัทฯ ถื อหุ ้นใน SDME และ STU ร้ อยละ 100.0 ของทุ น ชาระแล้วของทั้ง 2
บริ ษทั
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลังการควบบริ ษทั และปรับโครงสร้าง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
RBL(1)

STA

73.2

หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)

(4)

7.8

STH(2)

ดร. ไวยวุ ิ

5.4

7.1

100.0

100.0

SDME

STU

บุคคล
ธรรมดา(3)
4.5

บุคคลที่เกีย่ วโยง
ของ STA(4)
1.9

บริ ษทั รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จากัด (“RBL”)
บริ ษทั ศรี ตรัง โฮลดิ้งส์ จากัด (“STH”)
ประกอบด้วย 1) นางสาวพูนสุ ข เชิ ดเกี ยรติกาจาย 2) นายสุ เทพ พิทกั ษ์สุธีพงศ์ 3) นางสาวปุณยวรรณ ศกุนตนาค 4) นางสาว
ปัณฑิตา ศกุนตนาค 5) นายกฤดิกุล ศกุนตนาค 6) นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์ 7) นายไชยยศ สิ นเจริ ญกุล 8) นางสาวธนวรรณ
เสงี่ยมศักดิ์ 9) นายอาศรม อักษรนา 10) นายพันเลิศ หวังศุภดิลก 11) นางอรลักษณ์ นาคินทร์ 12) นางสาวจริ ญญา จิโรจน์กุล
13) นายเฉี ย ชี ปิ ง 14) นายหลี่ ซื่ อเฉี ยง และ 15) นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ
ประกอบด้วย 1) นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล 2) นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล 3) นายสมหวัง สิ นเจริ ญกุล 4) นายลี พอล สุ เมธ และ
5) นางวรดี สิ นเจริ ญกุล

บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่ ถุงมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดมี แป้ ง ถุงมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดไม่มีแป้ ง และถุงมื อยางไนไตรล์ ทั้งนี้ ถุงมื อยางที่
บริ ษทั ฯ ผลิตและจัดจาหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็ นถุงมือยางสาหรับใช้ในทางการแพทย์ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงงาน
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ของบริ ษทั ฯ มีกาลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งบริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยางรายใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และเป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยางที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา

ที่ต้ัง

กาลังการผลิตติดตั้ง
(ล้านชิ้นต่ อปี )

โรงงานสาขาหาดใหญ่

อ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด
สงขลา

17,041

น้ ายางข้น
น้ ายางสังเคราะห์

ถุ งมื อยางธรรมชาติ ช นิ ด มี
แป้ง และไม่มีแป้ ง
ถุงมือยางไนไตรล์

โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี

อ า เภ อ ก า ญ จ น ดิ ษ ฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5,625

น้ ายางข้น
น้ ายางสังเคราะห์

ถุงมือยางธรรมชาติชนิ ดไม่
มี แ ป้ ง และถุ ง มื อ ยางไน
ไตรล์

โรงงานสาขาตรัง

อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

9,953

น้ ายางข้น

ถุ งมื อยางธรรมชาติ ช นิ ด มี
แป้ง

ที่มา:

วัตถุดบิ หลัก

ผลิตภัณฑ์

บริ ษทั ฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :
โครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญในครั้งนี้ (ณ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อ

1

ก่ อนการเสนอขายหุ้น

ภายหลังการเสนอขายหุ้น(5)

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. STA

725,037,300

73.2

725,037,300

50.7

2. RBL

77,663,400

7.8

77,663,400

5.4

3. กลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุล(1)(2)

89,285,900

9.0

89,915,900

6.3

4. STH

53,376,900

5.4

53,376,900

3.7

5. นางสาวพูนสุ ข เชิดเกียรติกาจาย

33,182,600

3.4

33,852,600

2.4

เทียบจากกาลังการผลิตติดตั้งของผูผ้ ลิตถุงมือยาง 5 อันดับแรกของโลก ซึ่ งประกอบด้วย Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan และบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากกาลังการผลิ ตติดตั้งของผูผ้ ลิ ตถุงมือยางแต่ละบริ ษทั ณ วันที่ล่าสุ ดที่ได้ทาการเปิ ดเผยข้อมูลกาลังการผลิ ตติดตั้งต่อสาธารณชน
โดยกาลังการผลิตติดตั้งของแต่ละบริ ษทั ที่ใช้อา้ งอิง สามารถจัดลาดับได้ดงั นี้ (1) กาลังการผลิ ตติดตั้งของ Top Glove ที่ประมาณ 73,400 ล้านชิ้ น
ต่อปี เป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตั้ง ณ วัน ที่ 19 มี นาคม 2563 ซึ่ งอ้างอิ งจากรายงานรายไตรมาสของบริ ษทั ดังกล่ าว (2) ก าลังการผลิ ตติ ดตั้งของ
Hartalega ที่ประมาณ 36,600 ล้านชิ้ นต่อปี เป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตั้ง ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งอ้างอิงจากรายงานรายไตรมาสของบริ ษทั
ดังกล่าว (3) กาลังการผลิ ตติดตั้งของบริ ษทั ฯ ที่ ประมาณ 32,619 ล้านชิ้ นต่อปี เป็ นกาลังการผลิ ตติดตั้ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ งอ้างอิงจาก
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ (4) กาลังการผลิ ตติดตั้งของ Kossan ที่ประมาณ 28,000 ล้านชิ้นต่อปี เป็ นกาลังการผลิ ตติดตั้ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่ ง
อ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ดังกล่าว และ (5) กาลังการผลิ ตติดตั้งของ Supermax ที่ประมาณ 24,000 ล้านชิ้ นต่อปี เป็ นกาลังการผลิ ตติดตั้ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่ งอ้างอิงจากรายงานประจาปี ของบริ ษทั ดังกล่าว
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รายชื่ อ

ภายหลังการเสนอขายหุ้น(5)

ก่ อนการเสนอขายหุ้น
จานวนหุ้น

ร้ อยละ

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

6. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และกลุ่ ม
STA(1)(3)(4)

5,940,000

0.6

11,310,000

0.8

7. ผูถ้ ือหุ้นของ TK เดิม

5,018,900

0.5

6,596,900

0.5

8. นายหลี่ ซื่อเฉี ยง

495,000

0.1

495,000

0.0

9. ประชาชนทัว่ ไป

-

-

430,532,000

30.1

990,000,000

100.0

1,428,780,000

100.0

รวม
หมายเหตุ:

(1)

คานวณบนสมมติ ฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนัก งานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จองซื้ อหุ ้ น
สามัญที่ ออกใหม่ ที่จดั สรรและเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั้งแรกพร้ อมการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
(IPO) จานวน 4,000,000 หุ ้นทั้งจานวน
ทั้งนี้ หากคานวณสัดส่ วนการถือหุ้นจากจานวนหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ภายใต้โครงการ STGT ESOP ทั้งโครงการจานวน 10,000,000 หุ้น
บนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออก
ใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP ทั้งโครงการทั้งจานวน สัดส่วนการถือหุ ้นจะเป็ นดังต่อไปนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อ พนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ที่เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษทั ฯ

(2)
(3)

(4)

(5)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1. ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

70,509,200

4.9

2. นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล

6,658,900

0.5

3. นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์

1,290,000

0.1

4. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

1,290,000

0.1

5. นางสาวจริ ญญา จิโรจน์กุล

795,000

0.1

6. นายเฉี ย ชี ปิ ง

795,000

0.1

7. นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล

388,900

0.0

8. นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล

300,000

0.0

9. กรรมการของบริ ษทั ฯ ที่นอกเหนือจากรายชื่อลาดับที่ 1 ถึง 8

1,200,000

0.1

10. ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

6,400,000

0.4

11. ผูถ้ ือหุ้นอื่น

1,345,153,000

93.8

รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

1,434,780,000

100.0

กลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุลข้างต้น เป็ นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต เพื่อนาเสนอข้อมูลเท่านั้น
คานวณบนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อยของ STA (ซึ่งไม่รวมบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) ได้จองซื้อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 2,000,000 หุ ้น ทั้งจานวน
ไม่รวม ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล นายกิ ติชัย สิ นเจริ ญกุล นายลี พอล สุ เมธ นางวรดี สิ นเจริ ญกุล นายสมหวัง สิ นเจริ ญกุล
นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล และนายวิชญ์พล สิ นเจริ ญกุล ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุล
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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รายชื่ อ

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1. STA

725,037,300

50.7

2. RBL

77,663,400

5.4

3. ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

70,329,200

4.9

4. STH

53,376,900

3.7

5. นางสาวพูนสุข เชิ ดเกียรติกาจาย

33,852,600

2.4

6. Deutsche Bank AG, London Prime Brokerage

28,085,000

2.0

7. นายวิชยั วชิรพงศ์

22,200,000

1.6

8. Credit Suisse AG, Dublin Branch

19,275,000

1.3

9. UBS AG, London Branch

18,000,000

1.3

10. นางสาวแคทรี ยา บีเวอร์

16,322,000

1.1

11. ผูถ้ ือหุ้นอื่น

364,638,600

25.5

รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

1,428,780,000

100.0

สัดส่ วนรายได้ :
งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้

2560
ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2562

ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท

งบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2562

ร้ อยละ

2563

ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท

ร้ อยละ

1. รายได้จากการผลิ ตและ
จัดจาหน่ายถุงมือยาง
 รายได้จากธุรกิจผลิตและ
จั ด จ าห น่ ายถุ ง มื อยาง
ธรรมชาติชนิดมีแป้ง

1,837.59

15.6 3,384.91

30.6 4,270.27

34.9 1,059.61

35.3 1,370.39

35.4

 รายได้จากธุรกิจผลิตและ
จั ด จ าห น่ ายถุ ง มื อยาง
ธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง

2,297.08

19.5 3,012.07

27.2 3,204.76

26.2

838.70

27.9 1,065.01

27.5

 รายได้จากธุรกิจผลิตและ
จัดจาหน่ายถุงมือยางไน
ไตรล์

4,769.26

40.5 4,404.13

39.7 4,519.11

37.0 1,093.05

36.4 1,325.16

34.2

รวมรายได้ จ ากการผลิต และ
จัดจาหน่ ายถุงมือยาง

8,903.93

75.7 10,801.11

97.5 11,994.15

98.1 2,991.36

99.5 3,760.56

97.1
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งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้

2560
ล้านบาท
2. ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง
ธรรมชาติ(1)

2,342.97
11,246.91

รวมรายได้จากการขาย

518.22

3. รายได้อื่น(2)
รวมรายได้
หมายเหตุ:

11,765.13
(1)

(2)

(3)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2562

ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท
19.9

187.49

95.6 10,988.60
4.4

91.02

100.0 11,079.62

งบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม

1.7

2562
ร้ อยละ

-

99.2 11,994.15
0.8

229.88

100.0 12,224.02

2563

ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท
-

-

-

98.1 2,991.36

99.5 3,760.56

97.1

14.00(3)

0.5 112.73(3)

2.9

100.0 3,005.35

100.0 3,873.28

100.0

1.9

-

-

ร้ อยละ

รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ของ STU ซึ่ งในปี 2561 STA มีนโยบายในการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
โดยตรงกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 STU ได้มีการปรับแผนการดาเนิ นธุรกิ จ โดย
มุ่งเน้นที่การจาหน่ายถุงมือยางเท่านั้น
รายได้อื่น โดยหลักประกอบด้วย รายได้ทางการเงิน กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน กาไรจากการขายซากเศษวัสดุ รายได้เงินคื นภาษี รายได้ค่าสิ นไหมทดแทนจากประกันภัย และรายได้เงิ น
ชดเชยโครงการสนับสนุนสิ นเชื่ อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยางจากการยางแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น
ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ซึ่งในปี 2560 – 2562
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น
อย่างไรก็ตาม ในงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื่ น
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน มาถือปฏิ บตั ิต้ งั แต่ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท:
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รายชื่ อ
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

3. นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริ หาร

4. นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการบริ หาร

5. นางอุณากร พฤฒิธาดา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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รายชื่ อ
7. นางสาวจริ ญญา จิโรจน์กุล

ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการบริ หาร

8. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

9. นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

10. นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

11. นายเฉี ย ชี ปิ ง

กรรมการ

12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ
บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่ งได้แก่น้ ายางข้น และน้ ายางสังเคราะห์ โดยความผันผวนของ
ราคาวัต ถุดิบ หลัก อาจส่ งผลให้ตน้ ทุ น วัตถุดิ บ หลักของบริ ษ ัท ฯ และความต้อ งการใช้เงิ น ทุ นหมุ น เวียนของ
บริ ษทั ฯ ปรับตัวสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอาจไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์หรื อ
เงื่อนไขทางการค้าอื่นๆ กับลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบายใน
การจัดการความเสี่ ยง เช่น การซื้ อน้ ายางข้นด้วยสู ตรราคาที่อา้ งอิงการเปลี่ยนแปลงราคาตามดัชนี ของตลาด และ
การกาหนดสู ต รราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ขายให้ลู กค้าที่ ส อดคล้อ งกับ ต้น ทุ น วัต ถุดิ บ ที่ แ ท้จริ งในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาการส่งมอบสิ นค้า เป็ นต้น
1.2. ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพในปริ มาณที่ เพียงพอและต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
เข้าทาสัญญาซื้ อขายน้ ายางข้นกับกลุ่ม STA โดยสัญญาซื้ อขายน้ ายางข้นดังกล่าวกาหนดให้กลุ่ม STA มีหน้าที่
ต้องจัดหาน้ ายางข้นที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในปริ มาณที่บริ ษทั ฯ ต้องการ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญในการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมไปถึงมีความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดิบราย
สาคัญต่างๆ มาอย่างยาวนาน บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมโดยการจัดหาผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายน้ ายางข้น
และน้ ายางสังเคราะห์รายอื่นเพื่อเป็ นทางเลือกของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายน้ ายางข้นและน้ ายาง
สังเคราะห์ ของบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาน้ ายางข้นและน้ ายางสังเคราะห์ ที่มีคุณ ภาพให้กับบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องได้
1.3. ความเสี่ ยงจากการที่ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ มี การแข่ งขัน สู ง ทั้งการแข่งขัน กับ ผูผ้ ลิ ต และจัด จาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์
ประเภทเดียวกันและผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทน
1.4. ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิง STA ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในการจัดหาน้ ายางข้นและไม้ฟืนซึ่ งเป็ น
วัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ และการให้บริ การอื่นๆ แก่บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถจัดหาน้ ายางข้นจาก
ผูผ้ ลิตอื่นๆ ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานผลิตของบริ ษทั ฯ หรื อในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยได้ ซึ่ งปั จจุบนั มี
ผูผ้ ลิตหลายรายในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงกับที่ต้ งั โรงงานผลิตของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีกาลังการผลิตน้ ายางข้นที่สามารถ
รองรับความต้องการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ สาหรับการให้บริ การอื่นๆ จากกลุ่ม STA นั้น บริ ษทั ฯ ได้พฒั นา
บุคลากรของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการให้บริ การ
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ต่ างๆ จากกลุ่ ม STA โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานจัด ซื้ อ ได้ติ ด ตามและแสวงหาผู ้จัด หาหรื อ ผู ้
ให้บริ การรายอื่นๆ ในตลาดอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลให้กลุ่ม STA
ไม่สามารถจัดหาหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั ฯ ตามที่บริ ษทั ฯ ต้องการได้
1.5. ความเสี่ ยงจากการจัดหาสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ หรื อการขึ้นราคาอย่างมีนยั สาคัญของ
สาธารณูปโภค
1.6. ความเสี่ ยงจากการที่ผแู ้ ทนจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ไม่จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ อีกต่อไปและบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถจัดหาผูแ้ ทนจาหน่ายมาทดแทนได้
1.7. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการผิดนัดของลูกหนี้
1.8. ความเสี่ ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ อาจมีความคุม้ ครองไม่เพียงพอ
1.9. ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ หากกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อกิจการของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ฯ
ต้องหยุดชะงัก ซึ่ งเกิ ดจากปั จจัยที่ อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของบริ ษ ัทฯ หรื อของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ หรื อการจัดหาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
1.10. ความเสี่ ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้ในการดาเนิ นงานโดย
ปกติ อาจเกิดความขัดข้องด้วยเหตุผลหลายประการที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
1.11. ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
1.12. ความเสี่ ยงจากการถูกยกเลิกหรื อปรับลดสิ ทธิ ประโยชน์ ทางการค้าและนโยบายส่ งเสริ มของภาครั ฐในตลาด
ต่างประเทศ
1.13. ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
1.14. ความเสี่ ยงจากข้อกาหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์วา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้าฉบับใหม่ของประเทศไทย
1.15. ความเสี่ ยงจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ ความหวาดกลัว ต่ อ การแพร่ ร ะบาด หรื อ ปั ญ หาร้ ายแรงด้า น
สาธารณสุขอื่นๆ
2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งมีอานาจควบคุมกิจการและอาจมีผลประโยชน์
ที่แตกต่างจากผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2.2 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูบ้ ริ หารหลักและพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ
2.3 ความเสี่ ยงจากความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการจัดหาแรงงานที่จาเป็ นในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
3.2 ความเสี่ ยงจากการมีภาระหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
3.3 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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4. ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่
4.1 ความเสี่ ยงจากการจัดหาเงินลงทุนในโครงการขยายกาลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
4.2 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนในธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้องกับยางพาราของ
ภาครัฐ
4.3 ความเสี่ ยงจากการที่ ผลตอบแทนจากการลงทุ นอาจไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ และ/หรื อบริ ษทั ฯ อาจสู ญเสี ย
โอกาสในการลงทุน
5. ความเสี่ยงเกีย่ วกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
5.1 ความเสี่ ยงจากการนาหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2 ความเสี่ ยงจากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผูล้ งทุนที่ซ้ือหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ ครั้งนี้
5.3 ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการส่งมอบหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4 ความเสี่ ยงจากข้อจากัดการถือหุ ้นโดยผูถ้ ือหุ ้นต่างด้าว ซึ่ งอาจทาให้ความสามารถของผูล้ งทุนในการโอนหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ถูกจากัดและมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5.5 ความเสี่ ยงจากการที่ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ อาจขายหุ ้นที่ ถืออยู่ในอนาคต ภายหลังการเสนอขายหุ ้นใน
ครั้งนี้
สรุปฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่างกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

สิ นทรัพย์รวม

6,720.80

100.0

10,651.80

100.0

13,216.10

100.0

13,788.56

100.0

หนี้สินรวม

4,851.13

72.2

6,862.43

64.4

8,814.07

66.7

8,960.48

65.0

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม

1,869.67

27.8

3,789.37

35.6

4,402.03

33.3

4,828.08

35.0

สรุปผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
ล้านบาท
รายได้จากการขาย

11,246.91

2561
ร้ อยละ
100.0

ล้านบาท
10,988.60

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562

ร้ อยละ
100.0
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งบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม
2562

2563

ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
11,994.15 100.0

2,991.36 100.0

3,760.56 100.0

งบกาไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
ล้านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

2561
ร้ อยละ

ล้านบาท

2562
ร้ อยละ

งบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม
2562

2563

ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ

(92.9) (9,179.70)(1) (83.5) (10,555.48) (88.0) (2,598.04) (86.9) (3,053.93) (81.2)

ต้นทุนขาย

(10,448.56)

กาไรขั้นต้น

798.35

7.1

1,808.90(1)

16.5

1,438.66

12.0

393.32

13.1

706.63

18.8

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี /
งวด

214.54

1.9

981.58

8.9

613.91

5.1

148.56

5.0

421.89

11.2

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)

1.50(2)

หมายเหตุ:

(1)

5.27(2)

0.83 (3)

0.78(2)

0.43(4)

อ้างอิงงบการเงินรวมสาหรับ ปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมี การแสดงข้อมูลทางการเงินเพื่อเปรี ยบเที ยบสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งรายการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย โดยเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายขนส่ ง ค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากร และค่าใช้จ่ายบริ หารคลังสิ นค้าของ SDME มูลค่ารวม 13.43 ล้านบาท ซึ่ งจากเดิมมี
การบันทึกเป็ นค่านายหน้าจ่าย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย มาบันทึกเป็ นต้นทุนขาย
คานวณจากกาไรสาหรับปี / งวด ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน
200,000,000 หุ้น
คานวณจากกาไรสาหรับปี / งวด ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน
762,693,169 หุ้น
คานวณจากกาไรสาหรับปี / งวด ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน
990,000,000 หุ้น

(2)

(3)

(4)

สรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล
ณ วันที่ 31
มีนาคม

2560

2561

2562

2563(10)

อัตรากาไรขั้นต้น

ร้อยละ

7.1

16.5

12.0

18.8

อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน(1)

ร้อยละ

2.1

12.3

7.6

13.1

อัตรากาไรสุทธิ

ร้อยละ

1.8

8.9

5.0

11.2(11)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ)(2)

ร้อยละ

5.9

48.9

18.6

36.6

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(3)

ร้อยละ

4.2

34.7

15.0

36.6

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(4)

ร้อยละ

2.7

11.3

5.1

12.5

เท่า

2.59

1.81

2.00

1.86

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล
ณ วันที่ 31
มีนาคม

2560

2561

2562

2563(10)

อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้น (Interest Bearing Debt)(5)

เท่า

1.87

1.39

1.61

1.39

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

36.38

9.26

7.08

11.62

อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (6)

เท่า

261.11(7)

8.23(8)

2.55(9)

2.36(12)

หมายเหตุ:

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

กาไรจากการดาเนิ นงานตามงบกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงิ น รวมระหว่างกาลส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2563
คานวณจากกาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ ) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เฉลี่ย
คานวณจากกาไรสุทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ) สาหรับงวด หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมเฉลี่ย
คานวณจากกาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ ) หารด้วยสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น คานวณจากหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) หารด้วย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม อนึ่ ง Interest Bearing Debt หมายถึงหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบไปด้วย 4 รายการคือ (ก) เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (ค) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน และ (ง) หนี้ สินตามสัญญาเช่า
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ คานวณจากกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย หาร
ด้วยภาระหนี้ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ ยที่ ถึงกาหนดชาระในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ
ภาระดอกเบี้ยคานวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่ บริ ษทั ฯ ชาระในปี 2560 ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และภาระหนี้ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
อ้างอิงจากส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระดอกเบี้ยคานวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่ บริ ษทั ฯ ชาระในปี 2561 ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระหนี้ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
อ้างอิงจากส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คานวณจากกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย ในปี 2562 ซึ่ งประกอบด้วย (ก) กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงิน
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่ งใช้ในการเลิกกิ จการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (ข)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่ งมา
จากงบการเงินสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่ งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ไทยกอง จากัด (มหาชน)
และ (ค) กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมาจากงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่บริ ษทั ฯ ชาระในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี้ยจ่าย
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่ งมาจากงบการเงินสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่ งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (ข) ดอกเบี้ ยจ่ายสาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
มีนาคม 2562 ซึ่ งมาจากงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง
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(10)
(11)

(12)

จากัด (มหาชน) และ (ค) ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบ
บริ ษทั ) และภาระหนี้ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วย (ก) งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ (ข) งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยกอง จากัด
(มหาชน) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คานวณจากข้อมูลปรับปรุ งเป็ นตัวเลขเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคานวณรายได้รวม ได้รับการปรับปรุ งโดยการรวมกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่
เกิ ดขึ้ น จริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุ พนั ธ์ท างการเงิ น ซึ่ งในงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2563
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื่น มารวมเป็ นกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งถื อเป็ นส่ วน
หนึ่ งของรายได้อื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการบันทึกบัญชี ในปี 2560 – 2562 และเพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลรายได้
อื่นในปี 2560 – 2562 ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิต้งั แต่ปี 2563
คานวณจากก าไรก่ อนหัก ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ น ได้ ค่ าเสื่ อมราคา และค่ าตัด จาหน่ าย ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที่ 31
มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย (ก) กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่ าตัดจาหน่ าย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ งมาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่บริ ษทั ฯ ชาระตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2563 ซึ่ งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมา
จากงบการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
(ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ งมาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และภาระหนี้ สินเงินต้นในส่ วนของ
เงินกูย้ ืมระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562 ตามที่แสดงในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วย (ก) งบการเงินสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่ งใช้ใน
การเลิกกิ จการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด และ (ข) งบการเงินสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562 ซึ่ งใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง จากัด (มหาชน)

คาอธิบายเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เพื่อให้นกั ลงทุนเข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโน้มการทาธุรกิจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผล
การดาเนินงานในอดีตได้ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ จะอ้างอิงจาก (1) งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (2) งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ (3) งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
สาหรับงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น เนื่องจาก
ดร.ไวยวุฒิ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการของ STA ได้เข้าลงทุนใน TK ผ่านการถือหุน้ ของ TKG ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16
สิ งหาคม 2561 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการบัญชีภายหลังจากการควบบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงเลือกที่จะนาแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มาปฏิ บตั ิใช้ในการจัดทางบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ ง
กาหนดให้ใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่ วนได้เสี ย (similar to pooling of interests) ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ทางบการเงิ น
รวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้น โดยถือเสมือนว่า ดร.ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK โดยปฏิ บตั ิตามวิธีซ้ื อ และ TK ได้ควบกับ
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2561
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ในส่ วนของการปรับโครงสร้างบริ ษทั โดยการซื้ อเงินลงทุนใน SDME จากบริ ษทั สตาร์ เท็กซ์ รับเบอร์ จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ STA และการปรับโครงสร้างบริ ษทั โดยการซื้อหุน้ ใน STU จาก STA นั้น เนื่องจากการซื้อบริ ษทั ย่อยทั้ง
สองบริ ษทั ดังกล่าวยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันของ STA ทั้งก่อนและหลังการซื้ อกิจการ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นโดยรวมฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ย้อนหลัง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 หรื อตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า โดยไม่คานึงถึงวันที่เกิดการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจริ ง
ดังนั้น งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงได้ถูกจัดทา
ภายใต้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั ระหว่าง
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด และ TK เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่ ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุน
ใน TK และการปรับโครงสร้างบริ ษทั โดยการซื้ อเงิ นลงทุ นใน SDME เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ 30 มี นาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวัน ที่
SDME จัดตั้งบริ ษทั และการซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ STU เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ตามลาดับ ดังนั้น งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ ได้รวมฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ SDME ตั้งแต่วนั ที่ 30
มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ STU ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรวมฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK ตั้งแต่วนั ที่ 16
สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TK”)
นอกจากนี้ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่
ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK และถือเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งซึ่งได้แก่ SDME และ STU ได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กลุ่ม
บริ ษทั ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 จะรวมฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ TK/ โรงงานสาขาตรัง อันเป็ นผลมาจาก
การควบบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสาหรับข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK อันเป็ นผลมาจาก
การควบบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
TK อันเป็ นผลจากการควบบริ ษทั ”) นอกจากนี้ งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะรวม
ฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และสาหรับข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในส่ วนของงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 16
สิ งหาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่ ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK และถือเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่งซึ่งได้แก่ SDME และ STU
ได้ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะมีการรวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TK อันเป็ นผลจากการควบ
บริ ษทั นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะรวมฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
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ทั้งนี้ การรวมฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ SDME และ STU ในงบการเงิ นรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมไปถึงการรวมฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบ
การเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมเรี ยกว่าการรวมฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของ SDME และ STU (“การรวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ SDME และ STU”)
นอกจากนี้ ในช่ วงปี 2560 – 2561 STU ยังมี การประกอบธุ รกิ จจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ยางธรรมชาติ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ดังนั้น รายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 และปี 2561 จึ งมี การรวมรายได้จากการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ยาง
ธรรมชาติของ STU อย่างไรก็ดี เนื่ องจาก STA มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยตรงกับลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 STU จึงได้มีการปรับแผนการดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การจาหน่ายถุงมือยาง
เท่านั้น
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้ร วมเท่ า กับ 11,765.13 ล้านบาท
11,079.62 ล้านบาท และ 12,224.02 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 685.51 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 5.8 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้ น
1,144.40 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.3 ในปี 2562 โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมลดลงจากการลดลงของรายได้อื่น และ
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ STU ที่ลดลง สุทธิกบั รายได้จากการขายถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากปริ มาณการขาย
ถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายเข้าไปในตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ
แอฟริ กาใต้ และประเทศแถบลาตินอเมริ กา เป็ นต้น รวมไปถึงการรวมฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ TK ในปี
2561 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอันเป็ นผลมาจากปริ มาณการขาย
ถุงมื อยางที่ เพิ่มขึ้น การรับรู ้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงรายได้ทางการเงิ นและรายได้อื่นที่ เพิ่มสู งขึ้น สุ ทธิ กบั การ
ลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ STU เนื่องจากในปี 2561 STA มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติโดยตรงกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 STU ได้มีการปรับแผนการดาเนิ น
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การจาหน่ายถุงมือยางเท่านั้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,989.25 ล้านบาท และ
3,759.17 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 769.92 ล้านบาท หรื อร้อยละ 25.8 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายอันเป็ นผลมาจากปริ มาณการขายถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น อันเป็ นผลมาจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยาย
โรงงานสาขาตรัง ซึ่ งสามารถผลิตได้ครบทุกสายการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รวมไปถึงปริ มาณความต้องการใช้ถุงมือ
ยางในตลาดโลกที่มากขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุ ทธิ กบั การลดลงของกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และรายได้ทางการเงินที่ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 798.35 ล้านบาท 1,808.90
ล้านบาท และ 1,438.66 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,010.55 ล้านบาท หรื อร้อยละ 126.6 ในปี 2561 และลดลง 370.24 ล้าน
บาท หรื อ ร้อ ยละ 20.5 ในปี 2562 คิ ด เป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ ากับ ร้ อยละ 7.1 ร้ อยละ 16.5 และร้ อยละ 12.0 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี อัตรากาไรขั้นต้นจากธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายถุงมือยางในปี 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 8.3 ร้อยละ 16.8 และ
ร้อยละ 12.0 โดยอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการขาย
ถุงมือยางอันเป็ นผลจากการขยายกาลังการผลิต ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of
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Scale) นอกจากนี้ ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของถุงมือยางธรรมชาติ ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาน้ า
ยางข้นซื้ อเข้าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีการปรับลดลงในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 29.3 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั รา
กาไรขั้นต้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การลดลงของกาไรขั้นต้นในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการที่สกุลเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ สกุลเงิ นริ งกิ ตมาเลเซี ยอ่อนค่าเมื่ อเที ยบกับสกุลเงิ น ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปรับราคาขายถุงมือยางลง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน
ประเทศมาเลเซียได้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย
ถุงมือยางเท่ากับ 393.32 ล้านบาท และ 706.63 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 313.31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 79.7 คิดเป็ นอัตรา
กาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.1 และร้อยละ 18.8 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการขายถุงมือยางที่เพิ่มสู งขึ้น
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ป ระโยชน์ จ ากการประหยัด ต่ อ ขนาด (Economy of Scale) รวมถึ ง การที่ ส ายการผลิ ต ใหม่ ภ ายใต้
โครงการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตที่
สูงขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ ราคาน้ ายางสังเคราะห์ซ้ื อเข้าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีน าคม 2563 มี การปรั บตัวลดลงในอัตราร้อยละ 15.0 เมื่ อเที ยบกับงวดสามเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่ องจากราคาน้ ามันดิบโลกได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 อันเป็ นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกที่ ชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับปริ มาณอุปทานน้ ามันดิ บที่ เพิ่มขึ้น
อย่างกะทันหันจากการระงับข้อตกลงเกี่ยวกับการลดปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบระหว่างองค์กรร่ วมประเทศผูผ้ ลิตน้ ามันเพื่อ
การส่งออก (Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC”) และประเทศคู่คา้ ที่ได้ตกลงกันก่อนหน้านี้ ส่งผลให้
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนน้ ายางสังเคราะห์ที่ต่าลง สุทธิกบั ราคาการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ ายางธรรมชาติซ้ือเข้าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับงวดสาม
เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 ตามการเคลื่ อนไหวของราคาน้ ายางข้น 60% จากคณะกรรมการยางพารามาเลเซี ย
(Malaysian Rubber Board “MRB”) ซึ่งเป็ นราคาตลาดที่ได้ถูกอ้างอิงในการคานวณสูตรราคาภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายน้ ายางข้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 214.54 ล้านบาท 981.58 ล้าน
บาท และ 613.91 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับ ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 8.9 และ ร้อยละ 5.0 ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 767.04
ล้านบาท หรื อร้อยละ 357.5 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้น รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแยกกิจการ (Demerger) ระหว่าง STA กับ
Semperit สุ ทธิ กบั การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพนักงานของ STU ซึ่ งเพิ่มขึ้น 24.76 ล้านบาท ในปี 2561 อัน
เป็ นผลมาจากการปรับโครงสร้างฝ่ ายการตลาดของ STU เพื่อดูแลธุรกิจจัดจาหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นที่ เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้ดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการปรับ
โครงสร้างเงินทุนภายหลังจากการแยกกิจการ (Demerger) ระหว่าง STA และ Semperit เต็มปี ในปี 2561 รวมถึง บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มีเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขยายโรงงานและปรับปรุ งระบบสายการผลิต และบริ ษทั ฯ
ยังมีการรวมค่าใช้จ่ายทางการเงินของ TK จานวน 19.49 ล้านบาท ในปี 2561 อันเป็ นผลมาจากการรวมฐานะการเงินและผล
การดาเนิ นงานของ TK นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังมี ค่าใช้จ่ายเพื่อระงับข้อพิพาทจากการแยกกิ จการ (Demerger)
ระหว่าง STA กับ Semperit และลดลง 367.67 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.5 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
กาไรขั้นต้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน อันเป็ นผลมาจาก (1) การ
รับโอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายการตลาดจากกลุ่ม STA (2) การรวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TK อันเป็ น
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ผลจากการควบบริ ษทั ซึ่ งมีการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ TK/โรงงานสาขาตรัง เต็มปี ในปี
2562 (3) การเพิ่ มขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง และค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุ คลากรของ SDME และ STU อันเป็ นผลมาจาก
ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้น และ (4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ เพิ่มขึ้นจากการที่บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้ในการขยายโรงงาน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี
กาไรสุ ทธิ เท่ ากับ 148.56 ล้านบาท และ 421.89 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้ น 273.33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 184.0 คิ ดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 5.0 และ ร้อยละ 11.2 ตามลาดับ
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้น การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ลดลง และ
การลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสิ ทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้บตั รส่งเสริ มการลงทุน
จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) จากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยายโรงงานสาขาตรัง
สุทธิ กบั การเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายจากการรับโอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายการตลาดจากกลุ่ม STA และปริ มาณ
การขายถุงมือยางที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารจากค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การสานักงานของ
SDME ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การระบบ SAP ค่าตอบแทนกรรมการ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น / หนี้ สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ และ SDME อันเป็ นผลจากการที่ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้นา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสิ นทรัพย์รวมเท่ ากับ 6,720.80 ล้านบาท และ 10,651.80
ล้านบาท และ 13,216.10 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 3,931.00 ล้านบาท หรื อร้อยละ 58.5 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้น 2,564.29
ล้านบาท หรื อ ร้ อ ยละ 24.1 ในปี 2562 โดยสิ น ทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เที ยบกับ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากการขยายโรงงานและการ
ปรับปรุ งสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตถุงมือยาง (2) ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากปริ มาณการขายถุงมือยางที่
เพิ่มขึ้น (3) สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีปริ มาณการขายที่ เพิ่มขึ้น และ (4) การรวมที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของ TK
มูลค่า 1,858.93 ล้านบาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ TK ในขณะที่ สินทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
เพิ่มขึ้นเนื่ องจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง และ (2) สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่ งโดยหลัก
คือลูกหนี้สรรพากร ซึ่งเป็ นภาษีมลู ค่าเพิ่มขอคืนคงค้างภายหลังการควบบริ ษทั
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เที ยบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 13,216.10 ล้าน
บาท และ 13,788.56 ล้านบาท ตามลาดับ สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 572.46 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
(1) ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการขายที่ เพิ่มสู งขึ้น (2) สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสู งขึ้น (3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั ฯ ติดตั้งสายการผลิต
ของโครงการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง แล้วเสร็ จครบทุกสายการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และ
(4) สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อนั เป็ นผลจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวมเท่ ากับ 4,851.13 ล้านบาท 6,862.43 ล้านบาท
และ 8,814.07 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 2,011.30 ล้านบาท หรื อร้อยละ 41.5 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้น 1,951.64 ล้านบาท
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หรื อร้อยละ 28.4 ในปี 2562 โดยหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เที ยบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก (1) บริ ษทั ฯ กูเ้ งินจานวน 1,650.00 ล้านบาทจากสถาบันการเงิน เพื่อนามาขยายโรงงานและปรับปรุ ง
สายการผลิต โดยเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวมีกาหนดการเริ่ มชาระคืนเงินต้นงวดแรกในปี 2561 สุทธิ กบั การชาระคืนเงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงินจานวน 1,050.00 ล้านบาท รวมถึงมีการรวมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของ TK จานวน 1,248.34 ล้าน
บาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ TK และ (2) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตถุงมือยาง เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตของบริ ษทั ฯ ในขณะที่หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ บริ ษทั ฯ กูเ้ งินจานวน 3,068.00 ล้านบาท จากสถาบัน
การเงินเพื่อนามาขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง สุ ทธิ กบั (1) การชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจานวน 206.50 ล้านบาท และ (2) การชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 1,020.00 ล้านบาท
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 8,814.07 ล้านบาท และ 8,960.48
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 146.41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่น ซึ่ งโดยหลักมาจากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและเจ้าหนี้ ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย (2) หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงิ น อัน เกิ ด จากส่ ว นต่ างของมู ล ค่ าตราสารอนุ พ ัน ธ์ ต ามสั ญ ญากับ ราคาตลาด (Mark to Market) โดยมู ล ค่ าสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ อยตัวที่ ลดลง ประกอบกับการที่สกุลเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
สกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาส่ งผลให้มูลค่าสัญญาสิ ทธิ เลื อกซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศและสัญ ญาอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าลดลง และ (3) หนี้ สินตามสัญญาเช่า อันเป็ นผลจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้แทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า สุทธิกบั การลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 188.01 ล้านบาท และการ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 231.00 ล้านบาท
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 2561 2562 และ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 บริ ษั ท ฯ มี อ ัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชาระหนี้ 261.11 เท่า 8.23 เท่า 2.55 เท่า และ 2.36 เท่า ตามลาดับ ลดลงในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงิ นทุ นภายหลังจากการแยกกิ จการ
(Demerger) ระหว่าง STA และ Semperit จานวน 3,000.00 ล้านบาท ในปี 2560 ส่ งผลให้มีการรับ รู ้ดอกเบี้ ยจากเงิ นกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเต็มปี ในปี 2561 ในขณะที่ก่อนหน้าปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ใดๆ ลดลงในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ ายที่ ลดลง
ในขณะที่ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ซึ่ งมีการชาระในปี 2562 รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในปี 2562
เพิ่มขึ้นจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อนามาขยายโรงงานและปรับปรุ งสายการผลิต และลดลงในงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่ วนของเงินกูย้ ืมที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่ มากกว่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย ทั้งนี้
อัต ราส่ ว นความสามารถในการช าระหนี้ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ซึ่ งระบุ ว่า อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชาระหนี้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 1.10 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 1,869.67 ล้านบาท 3,789.37 ล้าน
บาท และ 4,402.03 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,919.70 ล้านบาท หรื อร้อยละ 102.7 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้น 612.66 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 16.2 ในปี 2562 โดยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เที ยบกับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
หน้า 22

เพิ่มขึ้นเนื่ องจากกาไรสะสมที่ เพิ่มขึ้นจากผลการดาเนิ นงานในปี 2561 สุ ทธิ กบั เงิ นปั นผลจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการรวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างจานวน 1,358.46 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2561 เที ย บกับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากก าไรสะสมที่ เพิ่ ม จากผลการ
ดาเนิ นงานระหว่างปี 2562 รวมถึงมีการรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการควบบริ ษทั จานวน 483.69 ล้านบาท ซึ่ งคานวณจากมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับมาตามวิธีซ้ื อ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 สุ ทธิ กบั การรับรู ้ส่วนที่ ต่ ากว่าทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจานวน 143.21 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เที ยบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ ากับ 4,402.03 ล้านบาท และ
4,828.08 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 426.05 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผล
การดาเนิ นงานในงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2563 โดยบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
นักลงทุนสัมพันธ์ :
ชื่อ:
สถานที่ติดต่อ:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง
อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
02-207-4500 ต่อ 1404
02-108-2244
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สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิ่ มเติ ม)

ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่อบริ ษทั / ชื่อย่อ
หลักทรัพย์
ที่อยู/่ เบอร์โทรศัพท์และ
โทรสาร/URL

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) / STGT

ที่อยู่ : เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์ : 02-207-4500
โทรสาร : 02-108-2241-44
เว็ปไซต์ : www.sritranggloves.com
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
ผูร้ ับประกันการจาหน่าย บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
ทุนจดทะเบียน (หุน้ )
1,434,780,000
ทุนชาระแล้ว (หุน้ )
1,428,780,000
จานวนหุน้ และระยะเวลา 785,829,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 55.0 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่ หุ้นของบริ ษทั ฯ เริ่ มทาการ
ห้ามขายหุน้
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ งห้ามออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ หุ้น
ของบริ ษทั ฯ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดื อน
สามารถขายหุ ้ น ได้ในจ านวนร้ อ ยละ 25.0 ของจ านวนหุ ้ น ทั้งหมดที่ ถู ก สั่ งห้ ามขาย และ
สามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
ข้ อมูล
เกีย่ วกับ
งบการเงิน

วันที่สิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
นโยบายการนาส่งงบ
การเงิน

31 ธันวาคม
งบการเงินรายไตรมาส
บริ ษทั ฯ จะน าส่ งงบการเงิ น ไตรมาส 1 งบการเงิ น ไตรมาส 2 และงบการเงิ น ไตรมาส 3 ที่
ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแล้วให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละไตรมาส แต่บริ ษทั ฯ จะไม่นาส่งงบการเงินไตรมาส 4
งบการเงินประจาปี
บริ ษ ัท ฯ จะนาส่ ง งบการเงิ น ประจาปี ที่ ไ ด้รั บ การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต
แล้ว ให้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 2 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี

สานักงานตรวจสอบ
บัญชี
ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
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ข้ อมูลทัว่ ไป
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะของบริษัทฯ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ข้ อมูลผลการ
ดาเนินงาน
3 ปี ย้ อนหลัง
และงวดสะสม
ล่ าสุ ด

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ (4)
เงินปันผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายปั นผล (ร้อย
ละ)(5)
ข้ อมูลผลการ
ดาเนินงาน
3 ปี ย้ อนหลัง
และงวดสะสม
ล่ าสุ ด (อ้ างอิง
งบการเงินตาม
กฎหมายของ
บริษัท ศรีตรัง
โกลฟส์
(ประเทศ
ไทย) จากัด
สาหรับ ปี
2560 และปี
2561)(6)
อื่นๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ:

ปี 2560

ปี 2561

9.35(1)
1.50(1)
35.84(1)
3,340.9

18.95(1)
5.27(1)
2.50(1)
50.9

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้ (4)
เงินปันผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายปั นผล (ร้อย
ละ)(5)

เงื่อนไขการรับ
หลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปี 2560

ปี 2561

9.40(1)
1.58(1)
35.84(1)
2,275.2

12.30(1)
5.41(1)
2.50(1)
46.2

งบการเงินรวม งบการเงินรวมระหว่ างกาลของ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ
สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 31
31 มีนาคม
ธันวาคม
ไตรมาส 1
ปี 2562
ปี 2563
5.77(2)
4.88(3)
0.83(2)
0.43(3)
0.0(2)
0.0(3)
0.0
0.0
งบการเงินรวม งบการเงินรวมระหว่ างกาลของ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ
สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 31
31 มีนาคม
ธันวาคม
ไตรมาส 1
ปี 2562
ปี 2563
(2)
5.77
4.88(3)
0.83(2)
0.43(3)
0.0(2)
0.0(3)
0.0
0.0

-ไม่มี-ไม่มี-

คานวณโดยใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน 200,000,000 หุ้น
คานวณโดยใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน 762,693,169 หุ้น
คานวณโดยใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจานวน 990,000,000 หุ้น
คานวณจากกาไรสาหรับปี / งวด ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
คานวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกาไรสาหรับปี / งวด
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(6)

งบการเงินตามกฎหมายของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด สาหรับปี 2560 และปี 2561 เป็ นงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึ่ งไม่รวมผลการดาเนินงานของ TK SDME และ STU

คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
คานาหน้ า
1
นาย

ชื่ อ
ประกอบ

สกุล
วิศิษฐ์กิจการ

2
3
4
5

ดร.
นาย
นาย
นางสาว

ไวยวุฒิ
กิติชยั
วีรสิ ทธิ์
จริ ญญา

สิ นเจริ ญกุล
สิ นเจริ ญกุล
สิ นเจริ ญกุล
จิโรจน์กลุ

6

นางสาว

ธนวรรณ

เสงี่ยมศักดิ์

7
8
9
10

นาย
นาย
นาย
ศาสตราจารย์
คลินิก
นายแพทย์

วิทย์นาถ
อนันต์
เฉี ย
สรณ

สิ นเจริ ญกุล
พฤกษานุศกั ดิ์
ชี ปิ ง
บุญใบชัยพฤกษ์

11

นาง

อุณากร

พฤฒิธาดา

12

ศาสตราจารย์
ดร.

วีรกร

อ่องสกุล

หมายเหตุ:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ตาแหน่ งทีส่ าคัญ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO)
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและ
การเงิน (CFO)
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

วันเริ่มต้ น
31 พฤษภาคม 2562

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

31 พฤษภาคม 2562

1 เมษายน 2562(1)(2)
1 เมษายน 2562(1)(3)
1 เมษายน 2562(1)(4)
1 เมษายน 2562(1)
1 เมษายน 2562(1)(5)
1 เมษายน 2562(1)(6)
1 เมษายน 2562(1)(7)
1 เมษายน 2562(1)(8)
26 สิ งหาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562

วันที่บริ ษทั ฯ เกิ ดขึ้นจากการควบบริ ษทั (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด และ (2)
TK
ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล เคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั สยามเซมเพอร์ เมด จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มกราคม 2532 ซึ่ งภายหลังบริ ษทั ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
นายกิ ติชยั สิ นเจริ ญกุล เคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั สยามเซมเพอร์ เมด จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม 2532
ซึ่ งภายหลังบริ ษทั ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
นายวีรสิ ทธิ์ สิ นเจริ ญกุล เคยดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั สยามเซมเพอร์ เมด จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2554 –
26 กุมภาพันธ์ 2556 และตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่ งภายหลังบริ ษทั ดังกล่ าวได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั ศรี ตรั งโกลฟส์
(ประเทศไทย) จากัด
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ เคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่วนั ที่
26 เมษายน 2560
นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล เคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 8
สิ งหาคม 2560
นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ์ เคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั สยามเซมเพอร์ เมด จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์
2556 ซึ่ งภายหลังบริ ษทั ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
นายเฉี ย ชี ปิ ง เคยดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2560
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ลาดับ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ทุนชาระแล้ ว
สัดส่ วน
การถือหุ้น (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)

มูลค่ าเงินลงทุน
(ตามราคาทุน) (ล้ านบาท)

1.

SDME(1)

ผูจ้ ดั จาหน่ายถุงมือยางใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

139.43

100.0

163.07(2)

2.

STU

ผูจ้ ดั จาหน่ายถุงมือยางใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

384.31(3)

100.0

205.08(4)

หมายเหตุ:

(1)

(2)
(3)

(4)

SDME มีอายุในการดาเนิ นธุ รกิจตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2590 โดยอายุในการดาเนิ นธุ รกิจสามารถ
ขยายต่อไปได้หากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ SDME และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ
อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็ นราคาทุน
เป็ นผลรวมจากทุนจดทะเบี ยนช าระแล้วของ STU ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูล ค่ า 179.23 ล้านบาท โดยอ้างอิ งจากงบ
การเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
จานวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 205.08 ล้านบาท
STU ได้ดาเนิ นการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 6.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 205.08 ล้านบาท
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จัดทาโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุ ปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง

..................................................................................................

นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล
(กรรมการ)

..................................................................................................

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์
(กรรมการ)
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