บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
สํ าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนจํานวนไม่ เกิน 438,780,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นทีต ราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
(1) หุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 432,780,000 หุ น้ เพือเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซื3อรายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 34.00 บาท
(2)
หุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 2,000,000 หุ น้ เพือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“STA”) และบริ ษทั ย่อยของ STA (ซึงไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 34.00 บาท
(3) หุ น้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,000,000 หุ น้ เพือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครั3งแรก ในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 30.60 บาท โดยแบ่งเป็ นเสนอขาย
ให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 1,700,400 หุ น้
และบุคคลทีมีความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ซึงเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 2,299,600 หุ น้
(4) หุ น้ สามัญเพิมทุนทีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2) และข้อ (3) ทั3งหมด (ถ้ามี) เพือเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซื3อรายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ระยะเวลาจองซืPอ
(1) สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ: วันที 23 – 25 มิถุนายน 2563
(2) สําหรับผูจ้ องซื3อรายย่อย: วันที 23 – 24 มิถุนายน 2563
(3) สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อยของ STA (ซึงไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ):
วันที 23 – 24 มิถุนายน 2563
(4) สําหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และบุคคลทีมีความสัมพันธ์
ของบริ ษทั ฯ ซึงเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครั3งแรก: วันที 23 – 24 มิถุนายน 2563
ทีป รึกษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด
วันทีย ืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชีPชวน: 2 ธันวาคม 2562
วันทีแ บบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสื อชีPชวนมีผลใช้ บังคับ: 22 มิถุนายน 2563
ก่อนตัดสิ นใจลงทุ น ผูล้ งทุ นต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกียวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์ รวมทั3งความเหมาะสมใน
การลงทุ นและความเสี ยงที เกียวข้องเป็ นอย่างดี การมี ผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี3 ชวนนี3 มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี3 ชวนแต่อย่างใด ทั3งนี3 การรั บรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมู ลในแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสื อชี3ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี3 ชวนมี ขอ้ ความหรื อรายการที เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ ื อ
หลักทรั พย์ทีได้ซ3ื อหลักทรั พย์ไม่เกิ นหนึ งปี นับแต่ วนั ที แบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี3 ชวนมี ผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั3งนี3
ภายในหนึ งปี นับแต่วนั ที ได้รู้หรื อควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี3 ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี3ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุ คคลทัว ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี3 ชวนได้ทีศูนย์สารสนเทศตลาดทุ น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในเวลาทําการของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน
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คํานิยาม
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารฉบับนี3 ให้คาํ ต่อไปนี3มีความหมายดังนี3
ANV

หมายถึง

บริ ษทั อันวาร์พาราวูด จํากัด

BOI

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

FSC

หมายถึง

Forest Stewardship Council

GSP

หมายถึง

Generalized System of Preferences หรื อ สิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็ นการทัว ไป

IBC

หมายถึง

บริ ษทั ศรี ตรังไอบีซี จํากัด

IRSG

หมายถึง

International Rubber Study Group ห รื อ อ งค์ ก ารศึ กษ าเรื อ งยาง
ระหว่างประเทศ

KPS Audit

หมายถึง

บริ ษทั เคพีเอส ออดิท จํากัด

MARGMA

หมายถึง

Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association ห รื อ สม าค ม
ผูผ้ ลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซีย

MRB

หมายถึง

Malaysian Rubber Board หรื อ คณะกรรมการยางพารามาเลเซีย

NHR

หมายถึง

บริ ษทั หนําฮัว รับเบอร์ จํากัด

OECD

หมายถึง

Organization for Economic Co-operation and Development ห รื อ
องค์การเพือความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

OEM

หมายถึง

Original Equipment Manufacturer หรื อ การรับจ้างผลิต

PS

หมายถึง

บริ ษทั สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จํากัด

PSE

หมายถึง

บริ ษทั พรี เมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ ง จํากัด

RBL

หมายถึง

บริ ษทั รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด

SAC

หมายถึง

บริ ษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์เอเซีย จํากัด

SDME

หมายถึง

Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.

SDS

หมายถึง

Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.

SRP

หมายถึง

บริ ษทั ศรี ตรังรับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน จํากัด

STA

หมายถึง

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

STC

หมายถึง

บริ ษทั สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จํากัด

STGT หรื อ บริ ษทั ฯ

หมายถึง

บริ ษั ท ศรี ตรั ง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํา กั ด และ/หรื อ บริ ษั ท
ศรี ต รั ง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษ ัท
ศรี ต รั ง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
(แล้วแต่กรณี )

STH

หมายถึง

บริ ษทั ศรี ตรัง โฮลดิ3งส์ จํากัด

STI

หมายถึง

Sri Trang International Pte. Ltd.

STL

หมายถึง

บริ ษทั สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จํากัด

STU

หมายถึง

Sri Trang USA, Inc.

STV

หมายถึง

Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.

TK

หมายถึง

บริ ษ ัท ไทยกอง จํากัด และ/หรื อ บริ ษ ัท ไทยกอง จํากัด (มหาชน)
(แล้วแต่กรณี )

TKG

หมายถึง

บริ ษทั ไทยกองกรุ๊ ป จํากัด

UN DESA

หมายถึง

United Nations Department of Economic and Social Affairs ห รื อ
สํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

WHO

หมายถึง

World Health Organization หรื อ องค์การอนามัยโลก

กลุ่ม STA

หมายถึง

STA และบริ ษทั ย่อยของ STA

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ข้อ บั ง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ เรื อ งการรั บ หุ ้ น สามัญ หรื อ หุ ้ น
บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั3งทีมีการแก้ไข
เพิมเติม)

ดร. ไวยวุฒิ

หมายถึง

ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ ทจ. 39/2559

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที ทจ. 39/2559 เรื อง การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ (รวมทั3งที มีการ
แก้ไขเพิมเติม)

พ.ร.บ.

หมายถึง

พระราชบัญญัติ

พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า

หมายถึง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด

หมายถึง

พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั3งทีมีการแก้ไข
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เพิมเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั3งที
มีการแก้ไขเพิมเติม)

โรค COVID-19

หมายถึง

โรคติดเชื3อไวรัสโคโรนา 2019

โรงงานสาขาตรัง

หมายถึง

โรงงานผลิตถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั3งอยูท่ ีอาํ เภอกันตัง จังหวัดตรัง

โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี

หมายถึง

โรงงานผลิตถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั3งอยูท่ ีอาํ เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

โรงงานสาขาหาดใหญ่

หมายถึง

โรงงานผลิ ตถุ งมื อยางของบริ ษ ัท ฯ ตั3งอยู่ทีอ าํ เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที6 1
ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที6 1
ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุ ปนี+ เป็ นส่ วนหนึ# งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี+ ชวน ซึ# งเป็ นเพียงข้อมูลสรุ ปเกี#ยวกับการเสนอ
ขาย ลักษณะและความเสี# ยงของบริ ษทั ที# ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนั+น ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี+ ชวนฉบับเต็ม ซึ# งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ าย ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย และบริ ษทั ฯ หรื ออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสื อชี+ ชวนที#บริ ษทั ฯ ยื#นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที# website ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้ อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ6 อกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพ ย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มอี ุปการคุณของ
บริษัทฯ และบริษัทย่ อยของบริษทั ฯ : วันที6 23 – 25 มิถุนายน 2563
สําหรับผู้จองซืXอรายย่ อย: วันที6 23 – 24 มิถุนายน 2563
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อพนักงานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“STA”) และบริษัทย่ อย
ของ STA (ซึ6งไม่ รวมบริษัทฯ และบริษัทย่ อยของบริษัทฯ): วันที6 23 – 24 มิถุนายน 2563
สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อพนักงานของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ และบุคคลทีม6 คี วามสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ซึ6ง
เป็ นกรรมการ และ/หรื อผู้บริหารของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครัXงแรก: วันที6 23 – 24 มิถุนายน 2563)
ข้ อมูลเกีย6 วกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย:

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล์

จํานวนหุ้นทีเ6 สนอขาย:

จํานวนไม่เกิน 444,780,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ#งแบ่งเป็ น
1. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ#มทุนจํานวนไม่เกิ น 432,780,000 หุ ้น เพื#อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื+ อรายย่อย
ผู ้ล งทุ น สถาบัน และผู ้มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยของ
บริ ษทั ฯ
2. จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ# ม ทุ น จํา นวนไม่ เ กิ น 2,000,000 หุ ้น เพื# อ เสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อย
ของ STA (ซึ#งไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
3. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ#มทุ นจํานวนไม่เกิ น 10,000,000 หุ ้น เพื#อเสนอขาย
ให้ แ ก่ พ นัก งานของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท ย่อ ยของ
บริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิ น 1,700,400 หุ ้นและบุคคลที# มีความสัมพัน ธ์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ# งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน
2,299,600 หุ ้น รวมทั+ง สิ+ น จํา นวนไม่ เกิ น 4,000,000 หุ ้น ตามโครงการ

ส่ วนที# 1 หน้า 2

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

STGT ESOP ครั+งแรก ในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO และหุน้ สามัญเพิ#มทุน
ตามโครงการ STGT ESOP ที#เหลือจํานวน 6,000,000 หุน้ ที#จะเสนอขาย
ในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2 ภายหลังวัน IPO

4. หุ้นสามัญเพิ#มทุนที# เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2. และข้อ 3. (เฉพาะหุ้น
สามัญ เพิ# ม ทุ น ตามโครงการ STGT ESOP ที# เ สนอขายในช่ ว งเวลา
เดี ยวกันกับ IPO จํานวนไม่เกิ น 4,000,000 หุ ้น) ทั+งหมด (ถ้ามี) เพื#อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื+ อราย
ย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ# ม ทุ น จํา นวนรวมไม่ เ กิ น 438,780,000 หุ ้ น โดย
บริ ษทั ฯ ในครั+งนี+ เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทน
จําหน่ายหุ ้นตามที#ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่ วนการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ#ม
ทุนในเบื+องต้น ดังนี+
ประเภทผู้ลงทุน

จํานวนหุ้นที6เสนอ
ขาย (หุ้น)

สั ดส่ วนที6เสนอขาย
(ร้ อยละ)

1. บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ ผูจ้ องซื+ 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
จําหน่ายหลักทรัพย์

178,723,200

40.7

- ผูจ้ องซื+ 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 รรมก าร ผู้ บ ริ ห าร แ ล ะ /หรื อ
พนักงานของบริ ษทั STA และบริ ษทั
ย่ อ ยของ STA (ซึ# 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 ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง
บริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP
ครั+งแรก(1)(2)

1,700,400

0.4

ส่ วนที# 1 หน้า 3

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ลงทุน

จํานวนหุ้นที6เสนอ
ขาย (หุ้น)

สั ดส่ วนที6เสนอขาย
(ร้ อยละ)

4. บุคคลที# มีความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ซึ# งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษัท ฯ ตามโครงการ STGT
ESOP ครั+งแรก(1)(2)

2,299,600

0.5

438,780,000

100.0

รวมทัXงสิXน
(1)
(2)

เฉพาะส่ วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ#มทุนตามโครงการ STGT ESOP ครั+งแรก
ในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO จํานวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญเพิ#มทุนที#เหลื อจากการจัดสรรตามข้อ 2. และ ข้อ 3. และข้อ 4. (เฉพาะหุ้น
สามัญเพิ#มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที# เสนอขายในช่ วงเวลาเดี ยวกันกับ IPO
จํานวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น) ทั+งหมด (ถ้ามี) เพื#อเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูจ้ องซื+ อรายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูม้ ีอุปการคุณของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

เงื6อนไขในการจัดจําหน่ าย:

รั บ ประกัน การจํา หน่ า ยอย่า งแน่ น อนทั+ง จํา นวน (Firm Underwriting) ตาม
จํานวนหุ ้นที# ระบุในสัญญาแต่งตั+งผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
(Underwriting Agreement)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน:

34.00 บาทต่อหุ ้น สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู ้
จองซื+อรายย่อย 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 (ซึ#งไม่รวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ)
30.60 บาทต่อหุน้ สําหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ และบุคคลที# มีความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ซึ# งเป็ นกรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP ครั+งแรก

มูลค่ าการเสนอขาย:

14,904,920,000 บาท

มูลค่ าทีต6 ราไว้ (Par Value):

1.00 บาทต่อหุน้

มูลค่ าตามราคาบัญชี
(Book Value):

4.88 บาทต่อหุ ้น กรณี คาํ นวณจากมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที# 31 มีนาคม
2563 ตามงบการเงิ นรวมระหว่างกาล ซึ# งเท่ากับ 4,828.08 ล้านบาท หารด้วย
จํานวนหุน้ ที#เรี ยกชําระแล้วจํานวน 990,000,000 หุน้ และประมาณ 13.59 บาท
ต่อหุ ้น กรณี คาํ นวณจากมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายหลังการเพิ#มทุนชําระแล้ว
ซึ# งคํานวณจากผลรวมของมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที# 31 มีนาคม 2563
ตามงบการเงินรวมระหว่างกาลกับมูลค่าที#ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญ
สุ ทธิ กับค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ ้น สามัญ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ#ม) ซึ# งมี
ผลรวมอยูท่ ี#ประมาณ 19,423.46 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญภายหลัง

ส่ วนที# 1 หน้า 4

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การเพิ#มทุ นในครั+งนี+ จาํ นวน 1,428,780,000 หุ ้น (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญ
เพิ#มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที#เหลือจํานวน 6,000,000 หุ ้น ที#จะเสนอ
ขายในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2 ภายหลังวัน IPO)
การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรัพ ย์แปลง
สภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายื6นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวัน
เสนอขาย:

 ไม่มี  มี

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์ กบั กลุ่มทีป6 รึกษาทางการเงินและหรื อกลุ่มผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพ ย์ เช่ น
การถื อหุ้นระหว่ างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที6ปรึกษาทางการเงินและหรื อผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพ ย์ ดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์ การกู้ยืมจากกลุ่มทีป6 รึกษาทางการเงินและหรื อกลุ่มผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพ ย์ และความสั มพันธ์ อื6นที6อาจทําให้ ที6ปรึกษาทางการเงินและหรื อผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพ ย์ ขาดความเป็ นอิสระใน
การทําหน้ าที:6
 ไม่มี  มี
ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินสิ นเชื#อและยอดคงค้างกับธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ในเครื อ ซึ#งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ#งเป็ นผูร้ ่ วมจัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยแบ่งเป็ น
(1) วงเงิ นกูร้ ะยะสั+นจํานวน 520.00 ล้านบาท ซึ# งมียอดเงิ นกูร้ ะยะสั+นคงค้าง ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 จํานวน
0.00 บาท
(2) วงเงินกูร้ ะยะยาว จํานวน 3,523.00 ล้านบาท ซึ# งมียอดเงินกูร้ ะยะยาวคงค้าง ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 จํานวน
2,937.00 ล้านบาท
(3) วงเงินหนังสื อคํ+าประกันจํานวน 20.00 ล้านบาท ซึ# งมียอดหนังสื อคํ+าประกันคงค้าง ณ วันที# 31 มีนาคม 2563
จํานวน 6.27 ล้านบาท และ
(4) ยอดคงค้างสิ นเชื#ออื#น ๆ จํานวน 120.75 ล้านบาท
ทีม6 าของการกําหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื6อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ6 สนอขาย:
การกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญโดยบริ ษทั ฯ ในครั+งนี+ จะกระทําผ่านการสํารวจความต้องการซื+ อหลักทรั พย์
(Bookbuilding) ซึ# งเป็ นวิธีการสํารวจปริ มาณความต้องการซื+ อหุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการ
ตั+งช่วงราคา (Price Range) และเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจํานวนหุน้ ที#ประสงค์จะจองซื+ อมายังผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผูร้ ่ วมจัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
การเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ# ม ทุ น โดยบริ ษ ัท ฯ ในครั+ งนี+ ได้มี ก ารกํา หนดราคาหุ ้น สามัญ ที# จ ะเสนอขายที# ร าคา
34.00 บาทต่อหุน้ หากพิจารณากําไรสุทธิ ส่วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั+งแต่ไตรมาส 1 ปี
2562 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563) ซึ# งเท่ากับ 899.59 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรั พย์ท+ งั หมด
จํานวน 1,428.78 ล้านหุ ้น (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ#มทุนที#เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จํานวน 6.00 ล้านหุ ้น ซึ# งจะเสนอขายในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2
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ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที#ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก (IPO)) จะได้กาํ ไรสุทธิต่อ
หุ ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ ้น และอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (“Price to Earnings Ratio :
P/E”) ประมาณ 54.00 เท่า ทั+งนี+ หากหารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ท+ งั หมดจํานวน 1,434.78 ล้าน
หุน้ (รวมส่วนของหุน้ สามัญเพิ#มทุนที#เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จํานวน 6.00 ล้านหุ ้น ซึ# งจะเสนอขายในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2 ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุ ้นสามัญที# ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทั#วไปเป็ นครั+ งแรก (IPO)) จะได้กาํ ไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (Earnings Per Share)
เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุน้ และอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (“Price to Earnings Ratio : P/E”) ประมาณ 54.23 เท่า
P/E Ratio ของบริษัทอื6นในอุตสาหกรรมเดีย วกัน: 67.01 เท่า ซึ# งเป็ นค่าเฉลี#ยของ P/E Ratio ของบริ ษทั อื#นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ทั+งนี+ P/E Ratio ของบริ ษทั อื#นในอุตสาหกรรมเดียวกันอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที# 17 มิถุนายน 2563 โดย
คํา นวณจากกํา ไรสุ ท ธิ ย อ้ นหลัง 12 เดื อ น (โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ# ม เติ ม เกี# ย วกับ P/E Ratio ของบริ ษ ัท อื# น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันในส่วนที# 3 หัวข้อ 4 ข้อมูลทางการเงินเพื#อประกอบการประเมินราคาหุน้ ที#เสนอขาย)
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มสี ่ วนร่ วมในการบริหาร” ทีไ6 ม่ ตดิ silent period:
จํานวน 99,927,200 หุน้ (ซึ#งไม่รวมหุน้ ที#ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารอาจได้รับจัดสรรจากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทน
จําหน่ ายหุ ้น) คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ของจํานวนหุ ้นที#ออกและเรี ยกชําระแล้วทั+งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ#มทุนในครั+งนี+ (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ#มทุนที# เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP จํานวน 6,000,000 หุ ้น ซึ# งจะเสนอขายในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที#ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก (IPO))
ตลาดรอง:

 SET

 MAI

หมวดธุรกิจ (sector):

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน :

 Profit test

 Market capitalization test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
บริ ษทั ฯ ประมาณการว่าเงินที#จะได้รับจากการเสนอขายหุ ้นในครั+งนี+ (ไม่รวมส่ วนของหุ ้นสามัญเพิ#มทุนที# เสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ STGT ESOP
จํานวน 6,000,000 หุน้ ซึ#งจะเสนอขายในปี ที# 1 ถึงปี ที# 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที#ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ต่อ
ประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก (IPO)) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ มีจาํ นวนประมาณ 14,595.38 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์การใช้เงินดังนี+
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จํานวนเงินที6ใช้ โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที6ใช้ เงินโดยประมาณ

1. การขยายกําลังการผลิ ตและการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตถุ ง
มื อยาง และเพื# อการลงทุ นในโครงการต่ า งๆ ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในอนาคต

11,100.00

ปี 2563 – ปี 2569

2. ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื#อติ ดตั+งระบบ SAP เพื#อปรับเปลี# ยนระบบการ
ทํา งานและฐานข้ อ มู ล ของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยสู่ ร ะบบ

150.00

ปี 2563 – ปี 2564
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จํานวนเงินที6ใช้ โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที6ใช้ เงินโดยประมาณ

3. ชําระคืนหนี+ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย สําหรับวงเงินกูร้ วม 4,363.36 ล้านบาท

2,278.61

ปี 2563

4. ใช้เ ป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ย นในการประกอบกิ จการ และในกรณี ที#
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ห ม า ะ ส ม ห รื อ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอาจนําเงิ นไปใช้
เพื#อการชําระหนี+ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน หรื อหนี+จากการออกตรา
สารหนี+

1,066.78

ปี 2563 – ปี 2569

รวมทัXงสิXน

14,595.38

Enterprise Resource Planning (ERP) แบบสมบู ร ณ์ เ พื# อ ใช้ ใ นการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของแต่ละส่ วนงานและทัว# ทั+งองค์กร

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที#ยงั ไม่ได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ ้นในครั+งนี+ ตามรายละเอียดที#คาดหมายในตาราง
ข้างต้น บริ ษทั ฯ อาจใช้เงินที#ได้จากการเสนอขายหุน้ ในครั+งนี+ ในการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ เพื#อประโยชน์ในการบริ หารเงิน
(Treasury Management) ของบริ ษทั ฯ ตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
การประมาณการข้างต้นของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบนั และเป็ นการประมาณการที#ดีที#สุดในการ
จัดสรรเงิ นที# ได้จากการเสนอขายหุ ้นครั+งนี+ ซึ# งขึ+นอยู่กบั แผนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และประมาณการเกี# ยวกับ
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปั จจุบนั ทั+งนี+ แผนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในอนาคต และค่าใช้จ่ายที#เกิดขึ+น
จริ ง อาจแตกต่างไปจากแผนงานปั จจุบนั ดังนั+น แผนการใช้เงินที#เกิดขึ+นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที#ระบุไว้
ข้างต้น และอาจทําให้บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องจัดสรรเงินที#จะได้รับในครั+งนี+แตกต่างไปจากประมาณการข้างต้น
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล:
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30.0 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และตามกฎหมายแล้ว ทั+งนี+ โดยต้องไม่เกินกําไรสะสมของบริ ษทั ที#ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปัน
ผลให้ ค ํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น สถานะทางการเงิ น ผลการดํา เนิ น งาน กระแสเงิ น สดของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจําเป็ นของเงินทุนที#จะรองรับการเติบโตของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที#คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และข้อพิจารณาอื#น ๆ ที#คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
รายละเอียดเกีย6 วกับผู้เสนอขายหลักทรัพ ย์ :
เมื#อวันที# 30 สิ งหาคม 2561 ที# ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ STA มีมติเห็ นชอบให้ STA เข้าลงทุนในบริ ษทั
ไทยกอง จํากัด (มหาชน) (“TK”) โดยใช้วิธีการควบบริ ษทั (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศ
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ไทย) จํากัด ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยที# STA และบริ ษทั ย่อยของ STA ถือหุ ้นรวมกันร้อยละ 90.2 กับ (2) TK ที# ถือหุ ้นโดยบริ ษทั
ไทยกองกรุ๊ ป จํากัด (“TKG”) ร้อยละ 95.0 ซึ#งมี ดร.ไวยวุฒิ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้วทั+งหมดของ TKG ทั+งนี+
เพื#อให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั หลัก (Flagship Company) ของกลุ่ม STA ในการประกอบธุ รกิ จผลิตและจัดจําหน่ ายถุงมือยาง
ทั+งนี+ บริ ษทั ฯ จัดตั+งขึ+นจากการจดทะเบียนควบบริ ษทั เมื#อวันที# 1 เมษายน 2562 ตามมติที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นร่ วมระหว่างผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด กับผูถ้ ือหุ ้นของ TK เมื#อวันที# 29 มีนาคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน
แรกเริ# มจํานวน 825,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 8,250,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดย
มี STA และบริ ษทั ย่อยของ STA เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 81.1 ของทุนชําระแล้วทั+งหมดของบริ ษทั ฯ ก่อนการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก (IPO)
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด จดทะเบียนจัดตั+งเมื#อวันที# 9 มกราคม 2532 ภายใต้ชื#อ บริ ษทั สยามเซม
เพอร์ เมด จํากัด และได้เปลี#ยนชื#อเป็ น บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื#อวันที# 16 มีนาคม 2560 เนื# องจาก STA
ได้ดาํ เนิ นการซื+ อหุน้ ของบริ ษทั สยามเซมเพอร์เมด จํากัด จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม โดยบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุง
มื อ ยางธรรมชาติ และถุ ง มื อ ยางไนไตรล์ ทั+ง ในและต่ า งประเทศ ณ ปั จ จุ บัน (ณ วัน ที# 31 มี น าคม 2563) บริ ษ ัท ฯ มี
โรงงานผลิตทั+งหมด 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ตั+งอยูท่ ี#อาํ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี
ตั+งอยูท่ ี#อาํ เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงงานสาขาตรัง ตั+งอยูท่ ี#อาํ เภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยโรงงานผลิตทั+ง 3
สาขาของบริ ษทั ฯ มีสายการผลิตทั+งหมด 145 สายการผลิต และมีกาํ ลังการผลิตติดตั+งรวมประมาณ 32,619 ล้านชิ+นต่อปี
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ย่อยจํานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co.,
Ltd. (“SDME”) ซึ# ง เป็ นบริ ษ ัท ที# จัด ตั+ง ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื# อ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ จํา หน่ า ยถุ ง มื อ ยางในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ซึ#งเป็ นบริ ษทั ที#จดั ตั+งในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื#อดําเนินธุรกิจจําหน่ายถุง
มือยางในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน SDME และ STU ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้วของทั+ง 2 บริ ษทั
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลังการควบบริ ษทั และปรับโครงสร้าง ณ วันที# 15 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)

บริ ษทั รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์ จํากัด (“RBL”)
บริ ษทั ศรี ตรัง โฮลดิ+งส์ จํากัด (“STH”)
ประกอบด้วย 1) นางสาวพูนสุ ข เชิ ดเกียรติกาํ จาย 2) นายสุ เทพ พิทกั ษ์สุธีพงศ์ 3) นางสาวปุณยวรรณ ศกุนตนาค 4) นางสาว
ปั ณฑิตา ศกุนตนาค 5) นายกฤดิกุล ศกุนตนาค 6) นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ~ 7) นายไชยยศ สิ นเจริ ญกุล 8) นางสาวธนวรรณ
เสงี#ยมศักดิ~ 9) นายอาศรม อักษรนํา 10) นายพันเลิศ หวังศุภดิลก 11) นางอรลักษณ์ นาคินทร์ 12) นางสาวจริ ญญา จิโรจน์กุล
13) นายเฉี ย ชี ปิ ง 14) นายหลี# ซื# อเฉี ยง และ 15) นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ
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(4)

ประกอบด้วย 1) นายกิ ติชยั สิ นเจริ ญกุล 2) นายวีรสิ ทธิ~ สิ นเจริ ญกุล 3) นายสมหวัง สิ นเจริ ญกุล 4) นายลี พอล สุ เมธ และ
5) นางวรดี สิ นเจริ ญกุล

บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางที#ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื#น โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่ ถุงมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดมี แป้ ง ถุงมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดไม่มีแป้ ง และถุงมื อยางไนไตรล์ ทั+งนี+ ถุงมื อยางที#
บริ ษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ายโดยส่ วนใหญ่เป็ นถุงมือยางสําหรับใช้ในทางการแพทย์ โดย ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 โรงงาน
ของบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตติดตั+งรวมประมาณ 32,619 ล้านชิ+นต่อปี ซึ#งบริ ษทั ฯ เชื#อว่าบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยางรายใหญ่
ที#สุดในประเทศไทย และเป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยางที#มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก1 โดยมีรายละเอียดดังนี+
สาขา

ที6ตXัง

กําลังการผลิตติดตัXง
(ล้ านชิXนต่ อปี )

โรงงานสาขาหาดใหญ่

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

17,041

นํ+ายางข้น
นํ+ายางสังเคราะห์

ถุ งมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดมี
แป้ ง และไม่มีแป้ ง
ถุงมือยางไนไตรล์

โรงงานสาขาสุ ราษฎร์ ธานี

อํ า เ ภ อ ก า ญ จ น ดิ ษ ฐ์
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

5,625

นํ+ายางข้น
นํ+ายางสังเคราะห์

ถุ ง มื อ ยางธรรมชาติ ช นิ ด
ไม่มีแป้ ง และถุงมือยางไน
ไตรล์

โรงงานสาขาตรัง

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

9,953

นํ+ายางข้น

ถุ งมื อยางธรรมชาติ ชนิ ดมี
แป้ ง

ที#มา:

1

วัตถุดบิ หลัก

ผลิตภัณฑ์

บริ ษทั ฯ

เทียบจากกําลังการผลิตติดตั+งของผูผ้ ลิตถุงมือยาง 5 อันดับแรกของโลก ซึ# งประกอบด้วย Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan และบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากกําลังการผลิตติดตั+งของผูผ้ ลิตถุงมือยางแต่ละบริ ษทั ณ วันที#ล่าสุ ดที#ได้ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลกําลังการผลิตติดตั+งต่อสาธารณชน
โดยกําลังการผลิตติดตั+งของแต่ละบริ ษทั ที#ใช้อา้ งอิง สามารถจัดลําดับได้ดงั นี+ (1) กําลังการผลิตติดตั+งของ Top Glove ที#ประมาณ 73,400 ล้านชิ+น
ต่ อปี เป็ นกําลังการผลิ ตติ ดตั+ง ณ วันที# 19 มี นาคม 2563 ซึ# งอ้างอิ งจากรายงานรายไตรมาสของบริ ษทั ดังกล่ าว (2) กําลังการผลิ ตติ ดตั+งของ
Hartalega ที# ประมาณ 36,600 ล้านชิ+ นต่อปี เป็ นกําลังการผลิ ตติ ดตั+ง ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งอ้างอิ งจากรายงานรายไตรมาสของบริ ษทั
ดังกล่าว (3) กําลังการผลิ ตติดตั+งของบริ ษทั ฯ ที#ประมาณ 32,619 ล้านชิ+ นต่อปี เป็ นกําลังการผลิ ตติดตั+ง ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 ซึ# งอ้างอิงจาก
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ (4) กําลังการผลิ ตติดตั+งของ Kossan ที#ประมาณ 28,000 ล้านชิ+ นต่อปี เป็ นกําลังการผลิ ตติดตั+ง ณ วันที# 15 มิถุนายน 2563 ซึ# ง
อ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ดังกล่าว และ (5) กําลังการผลิ ตติดตั+งของ Supermax ที#ประมาณ 24,000 ล้านชิ+ นต่อปี เป็ นกําลังการผลิ ตติดตั+ง ณ
วันที# 30 มิถุนายน 2562 ซึ# งอ้างอิงจากรายงานประจําปี ของบริ ษทั ดังกล่าว
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :
โครงสร้ า งการถื อ หุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วัน ที# 15 มิ ถุ น ายน 2563 และภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญในครั+ งนี+
สามารถสรุ ปได้ดงั นี+
รายชื6 อ

ก่ อนการเสนอขายหุ้น

ภายหลังการเสนอขายหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

จํานวนหุ้น

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

89,765,900

6.3

4. STH

53,376,900

5.4

53,376,900

3.7

5. นางสาวพูนสุ ข เชิ ดเกียรติกาํ จาย

33,182,600

3.4

33,182,600

2.3

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

5,940,000

0.6

11,460,000

0.8

7. ผูถ้ ือหุ้นของ TK เดิม

5,018,900

0.5

5,018,900

0.4

8. นายหลี# ซื# อเฉี ยง

495,000

0.1

495,000

0.0

9. ประชาชนทัว# ไป

-

-

432,780,000

30.3

990,000,000

100.0

1,428,780,000

100.0

รวม
หมายเหตุ:

(1)

คํานวณบนสมมติ ฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จองซื+ อหุ้น
สามัญที# ออกใหม่ที#จดั สรรและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั+งแรกพร้ อมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ#มทุนต่อประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก
(IPO) จํานวน 4,000,000 หุ้นทั+งจํานวน
ทั+งนี+ หากคํานวณสัดส่ วนการถือหุ้นจากจํานวนหุ้นสามัญที#ออกใหม่ที#จดั สรรและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ภายใต้โครงการ STGT ESOP ทั+งโครงการจํานวน 10,000,000 หุ้น
บนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้จองซื+อหุ้นสามัญที#ออก
ใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP ทั+งโครงการทั+งจํานวน สัดส่ วนการถือหุ้นจะเป็ นดังต่อไปนี+
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อ พนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่ อยของบริษทั ฯ ที6เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษทั ฯ

จํานวนหุ้น
(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 ดิ~

1,290,000

0.1

4. นางสาวธนวรรณ เสงี#ยมศักดิ~

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 ทธิ~ สิ นเจริ ญกุล

388,900

0.0
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กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อ พนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่ อยของบริษทั ฯ ที6เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษทั ฯ

(2)

(3)

(4)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

8. นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล

300,000

0.0

9. กรรมการของบริ ษทั ฯ ที#นอกเหนื อจากรายชื# อลําดับที# 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 ือหุ้นอื#น

1,345,153,000

93.8

รวมจํานวนหุ้นทัXงหมด

1,434,780,000

100.0

กลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุลข้างต้น เป็ นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต เพื#อนําเสนอข้อมูลเท่านั+น
ทั+งนี+ สัดส่ วนการถื อหุ้นของกลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุลยังไม่นบั รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ#มทุนบางส่ วนจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ#มทุนเพื#อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อยของ STA (ซึ# งไม่รวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) ให้แก่ นายลี พอล สุ เมธ นายวิชญ์พล สิ นเจริ ญกุล และนางสาววรรณิ สา สิ นเจริ ญกุล
ซึ# งเป็ นบุคคลในกลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุล
คํานวณบนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ STA และบริ ษทั ย่อยของ STA (ซึ# งไม่รวมบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) ได้จองซื+อหุ้นสามัญที#ออกใหม่จาํ นวน 2,000,000 หุ้น ทั+งจํานวน
ไม่รวม ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล นายลี พอล สุ เมธ (เฉพาะส่ วนของหุ้นสามัญที#นายลี พอล สุ เมธ ถือ
ก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ#มทุนต่อประชาชนทัว# ไปเป็ นครั+งแรก (IPO)) นางวรดี สิ นเจริ ญกุล นายสมหวัง สิ นเจริ ญกุล
นายวีรสิ ทธิ~ สิ นเจริ ญกุล และนายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล ซึ#งอยูใ่ นกลุ่มครอบครัวสิ นเจริ ญกุล

สัดส่ วนรายได้ :
งบการเงินรวมเพื6อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิXนสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม

รายได้

2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิXนสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม

2561

2562

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิXนสุ ด
วันที6 31 มีนาคม
2562

2563

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1. รายได้จากการผลิ ตและ
จัดจําหน่ายถุงมือยาง
 รายได้จากธุรกิจผลิ ตและ
จั ด จํ า หน่ ายถุ ง มื อยาง
ธรรมชาติชนิ ดมีแป้ ง

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

 รายได้จากธุรกิจผลิ ตและ
จั ด จํ า หน่ ายถุ ง มื อยาง
ธรรมชาติชนิ ดไม่มีแป้ ง

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
จัดจําหน่ ายถุงมือยางไน
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
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งบการเงินรวมเพื6อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิXนสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม

รายได้

2560
ล้ านบาท
รวมรายได้ จ ากการผลิ ต และ
จัดจําหน่ ายถุงมือยาง
2. ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย
ผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

2561

2562

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

8,903.93

75.7 10,801.11

2,342.97

19.9

11,246.9
1

95.6 10,988.60

187.49

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิXนสุ ด
วันที6 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิXนสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม

2562

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

97.5 11,994.15

1.7

2563

-

98.1 2,991.36

-

-

99.5 3,760.56

-

97.1

-

-

98.1 2,991.36

99.5 3,760.56

97.1

14.00(3)

0.5 112.73(3)

2.9

3,005.35

100.0 3,873.28

100.0

(1)

รวมรายได้ จากการขาย
3. รายได้อื#น(2)

518.22
11,765.1
3

รวมรายได้
หมายเหตุ:

(1)

(2)

(3)

4.4

91.02

100.0 11,079.62

99.2 11,994.15
0.8

229.88

1.9

100.0 12,224.02

100.0

รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ของ STU ซึ# งในปี 2561 STA มี นโยบายในการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
โดยตรงกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในไตรมาสที# 3 ของปี 2561 STU ได้มีการปรับแผนการดําเนิ นธุ รกิจ โดย
มุ่งเน้นที#การจําหน่ายถุงมือยางเท่านั+น
รายได้อื#น โดยหลักประกอบด้วย รายได้ทางการเงิน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี# ยน กําไรจากการขายซากเศษวัสดุ รายได้เงิ นคื นภาษี รายได้ค่าสิ นไหมทดแทนจากประกันภัย และรายได้เงิน
ชดเชยโครงการสนับสนุนสิ นเชื# อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยางจากการยางแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น
ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) ที#ยงั ไม่เกิดขึ+นจริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน ซึ# งในปี 2560 – 2562
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี# ยน ซึ# งถื อเป็ นส่ วนหนึ# งของรายได้อื#น
อย่างไรก็ตาม ในงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื#น
ทั+งนี+ เนื# องจากบริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 เรื# อง เครื# องมือทางการเงิน มาถื อปฏิ บตั ิต+ งั แต่ปี
2563

คณะกรรมการบริษัท:
ณ วันที# 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี+
รายชื6 อ
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. ดร. ไวยวุฒิ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
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รายชื6 อ

ตําแหน่ ง

3. นายกิติชยั สิ นเจริ ญกุล

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริ หาร

4. นายวีรสิ ทธิ~ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี# ยง / กรรมการบริ หาร

5. นางอุณากร พฤฒิธาดา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี# ยง

7. นางสาวจริ ญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี# ยง /
กรรมการบริ หาร

8. นางสาวธนวรรณ เสงี#ยมศักดิ~

กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี# ยง

9. นายวิทย์นาถ สิ นเจริ ญกุล

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

10. นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ~

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

11. นายเฉี ย ชี ปิ ง

กรรมการ

12. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ
บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยความเสี6ยง:
1. ความเสี6ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1. ความเสี# ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ# งได้แก่น+ าํ ยางข้น และนํ+ายางสังเคราะห์ โดยความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบหลักอาจส่ งผลให้ตน้ ทุ น วัต ถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ และความต้องการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนของ
บริ ษทั ฯ ปรับตัวสู งขึ+นอย่างมีนยั สําคัญ และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอาจไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์หรื อ
เงื#อนไขทางการค้าอื#นๆ กับลูกค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบายใน
การจัดการความเสี# ยง เช่น การซื+ อนํ+ายางข้นด้วยสู ตรราคาที#อา้ งอิงการเปลี#ยนแปลงราคาตามดัชนีของตลาด และ
การกํา หนดสู ต รราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ที# บริ ษ ัทฯ ขายให้ลู ก ค้า ที# สอดคล้อ งกับ ต้นทุ นวัต ถุดิ บที# แ ท้จริ งในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาการส่งมอบสิ นค้า เป็ นต้น
1.2. ความเสี# ยงจากการไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักที#มีคุณภาพในปริ มาณที#เพียงพอและต่อเนื# อง ทั+งนี+ บริ ษทั ฯ ได้
เข้าทําสัญญาซื+ อขายนํ+ายางข้นกับกลุ่ม STA โดยสัญญาซื+ อขายนํ+ายางข้นดังกล่าวกําหนดให้กลุ่ม STA มีหน้าที#
ต้องจัดหานํ+ายางข้นที#มีคุณสมบัติตามที#กาํ หนดในปริ มาณที#บริ ษทั ฯ ต้องการ นอกจากนี+ บริ ษทั ฯ มีประสบการณ์
และความเชี# ยวชาญในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมไปถึงมีความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายวัตถุดิบราย
สําคัญต่างๆ มาอย่างยาวนาน บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมโดยการจัดหาผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายนํ+ายางข้นและ
นํ+ายางสังเคราะห์รายอื#นเพื#อเป็ นทางเลือกของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที#ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายนํ+ายางข้นและนํ+ายาง
สังเคราะห์ ของบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหานํ+ายางข้นและนํ+ายางสังเคราะห์ที#มีคุณภาพให้กับบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื#องได้
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1.3. ความเสี# ยงจากการที# ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มี การแข่งขันสู ง ทั+งการแข่งขันกับผูผ้ ลิ ตและจัดจําหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์
ประเภทเดียวกันและผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทน
1.4. ความเสี# ยงจากการพึ#งพิง STA ซึ# งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในการจัดหานํ+ายางข้นและไม้ฟืนซึ# งเป็ น
วัตถุดิบหลักของบริ ษทั ฯ และการให้บริ การอื#นๆ แก่บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถจัดหานํ+ายางข้นจาก
ผูผ้ ลิตอื#นๆ ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานผลิตของบริ ษทั ฯ หรื อในภาคอื#นๆ ของประเทศไทยได้ ซึ# งปั จจุบนั มี
ผูผ้ ลิตหลายรายในพื+นที#บริ เวณใกล้เคียงกับที#ต+ งั โรงงานผลิตของบริ ษทั ฯ ซึ# งมีกาํ ลังการผลิตนํ+ายางข้นที#สามารถ
รองรับความต้องการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี+ สําหรับการให้บริ การอื#นๆ จากกลุ่ม STA นั+น บริ ษทั ฯ ได้พฒั นา
บุคลากรของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื# องเพื#อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการให้บริ การ
ต่างๆ จากกลุ่ม STA โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดซื+อได้ติดตามและแสวงหาผูจ้ ดั หาหรื อผูใ้ ห้บริ การ
รายอื# นๆ ในตลาดอย่างต่อเนื# อง ทั+งนี+ เพื#อให้บริ ษทั ฯ สามารถรองรั บเหตุการณ์ ที#อาจส่ งผลให้กลุ่ม STA ไม่
สามารถจัดหาหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั ฯ ตามที#บริ ษทั ฯ ต้องการได้
1.5. ความเสี# ยงจากการจัดหาสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ หรื อการขึ+นราคาอย่างมีนยั สําคัญของ
สาธารณูปโภค
1.6. ความเสี# ยงจากการที#ผูแ้ ทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯ ไม่จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ อีกต่อไปและบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถจัดหาผูแ้ ทนจําหน่ายมาทดแทนได้
1.7. ความเสี# ยงเกี#ยวกับการผิดนัดของลูกหนี+
1.8. ความเสี# ยงจากการที#กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ อาจมีความคุม้ ครองไม่เพียงพอ
1.9. ความเสี# ยงจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ หากกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อกิจการของผูจ้ ดั หาวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ฯ
ต้องหยุดชะงัก ซึ# งเกิ ดจากปั จจัยที# อยู่นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อของผูจ้ ัดหาวัตถุดิบ ธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ หรื อการจัดหาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าอาจได้รับผลกระทบ ซึ#งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
1.10. ความเสี# ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื#นๆ ซึ# งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้ในการดําเนิ นงานโดย
ปกติ อาจเกิดความขัดข้องด้วยเหตุผลหลายประการที#อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
1.11. ความเสี# ยงจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื#อนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมทั+งปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที#เกี#ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
1.12. ความเสี# ยงจากการถูกยกเลิกหรื อปรับลดสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าและนโยบายส่ งเสริ มของภาครัฐในตลาด
ต่างประเทศ
1.13. ความเสี# ยงจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี#ยวกับสิ# งแวดล้อมและความปลอดภัย
1.14. ความเสี# ยงจากข้อกําหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์วา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้าฉบับใหม่ของประเทศไทย
1.15. ความเสี# ย งจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่อ ความหวาดกลัว ต่ อ การแพร่ ร ะบาด หรื อ ปั ญ หาร้ า ยแรงด้าน
สาธารณสุขอื#นๆ
2. ความเสี6ยงในการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี# ยงจากการที#บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่ากึ#งหนึ#ง ซึ#งมีอาํ นาจควบคุมกิจการและอาจมีผลประโยชน์
ที#แตกต่างจากผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
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2.2 ความเสี# ยงจากการพึ#งพาผูบ้ ริ หารหลักและพนักงานที#มีความรู ้ความสามารถ
2.3 ความเสี# ยงจากความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการจัดหาแรงงานที#จาํ เป็ นในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
3. ความเสี6ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี# ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
3.2 ความเสี# ยงจากการมีภาระหนี+เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และความผันผวนของอัตราดอกเบี+ย
3.3 ความเสี# ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ
4. ความเสี6ยงจากการลงทุนโครงการใหม่
4.1 ความเสี# ยงจากการจัดหาเงินลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ
4.2 ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงหรื อยกเลิกนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนในธุ รกิ จที#เกี# ยวข้องกับยางพาราของ
ภาครัฐ
4.3 ความเสี# ยงจากการที# ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที# คาดการณ์ และ/หรื อบริ ษทั ฯ อาจสู ญเสี ย
โอกาสในการลงทุน
5. ความเสี6ยงเกีย6 วกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
5.1 ความเสี# ยงจากการนําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2 ความเสี# ยงจากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ#งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญต่อผูล้ งทุนที#ซ+ือหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ ครั+งนี+
5.3 ความเสี# ยงที#เกี#ยวข้องกับการซื+อขายและการส่งมอบหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4 ความเสี# ยงจากข้อจํากัดการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว ซึ#งอาจทําให้ความสามารถของผูล้ งทุนในการโอนหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ถูกจํากัดและมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5.5 ความเสี# ยงจากการที#ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ อาจขายหุน้ ที#ถืออยูใ่ นอนาคต ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครั+ง
นี+
สรุปฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
ณ วันที6 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สิ นทรัพย์รวม

6,720.80

100.0

10,651.80

100.0

13,216.10

100.0

13,788.56

100.0

หนี+ สินรวม

4,851.13

72.2

6,862.43

64.4

8,814.07

66.7

8,960.48

65.0

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม

1,869.67

27.8

3,789.37

35.6

4,402.03

33.3

4,828.08

35.0
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สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิXนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิXนสุ ดวันที6
31 ธันวาคม

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิXนสุ ดวันที6 31 มีนาคม
2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

2563

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

11,246.91

100.0 10,988.60

100.0 11,994.15

100.0 2,991.36

100.0 3,760.56

100.0

(10,448.56)

(92.9) (9,179.70)(1)

(83.5) (10,555.48)

(88.0) (2,598.04)

(86.9) (3,053.93)

(81.2)

กําไรขั+นต้น

798.35

7.1 1,808.90

(1)

16.5 1,438.66

กําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี /งวด

214.54

1.9

กําไร (ขาดทุน) ต่อ
หุ้นขั+นพื+นฐาน
(บาท)

1.50(2)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

หมายเหตุ:

(1)

981.58

8.9

5.27(2)

613.91

12.0

393.32

13.1

706.63

18.8

5.1

148.56

5.0

421.89

11.2

0.83(3)

0.78(2)

0.43(4)

อ้างอิ งงบการเงิ นรวมสําหรั บปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมี การแสดงข้อมูลทางการเงิ นเพื#อเปรี ยบเที ยบสําหรับปี
สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งรายการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย โดยเพิ#ม
ค่าใช้จ่ายขนส่ ง ค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากร และค่าใช้จ่ายบริ หารคลังสิ นค้าของ SDME มูลค่ารวม 13.43 ล้านบาท ซึ# งจากเดิมมี
การบันทึกเป็ นค่านายหน้าจ่าย ซึ# งเป็ นส่ วนหนึ# งของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย มาบันทึกเป็ นต้นทุนขาย
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี# ยถ่วงนํ+าหนักจํานวน
200,000,000 หุ้น
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี# ยถ่วงนํ+าหนักจํานวน
762,693,169 หุ้น
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี# ยถ่วงนํ+าหนักจํานวน
990,000,000 หุ้น

(2)

(3)

(4)

สรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีส6 ําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
เพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที6
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ระหว่ างกาล
ณ วันที6
31 มีนาคม

2560

2561

2562

2563(10)

อัตรากําไรขั+นต้น

ร้อยละ

7.1

16.5

12.0

18.8

อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน(1)

ร้อยละ

2.1

12.3

7.6

13.1
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อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
เพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ณ วันที6
31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
ระหว่ างกาล
ณ วันที6
31 มีนาคม

2560

2561

2562

2563(10)

อัตรากําไรสุ ทธิ

ร้อยละ

1.8

8.9

5.0

11.2(11)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ส่ วนที#เป็ 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

ร้อยละ

2.7

11.3

5.1

12.5

อัตราส่ วนหนี+ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

เท่า

2.59

1.81

2.00

1.86

อัตราส่ วนหนี+ สินที#มีภาระดอกเบี+ยต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้น (Interest Bearing Debt)(5)

เท่า

1.87

1.39

1.61

1.39

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี+ย

เท่า

36.38

9.26

7.08

11.62

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี+(6)

เท่า

261.11(7)

8.23(8)

2.55(9)

2.36(12)

(4)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

หมายเหตุ:

(1)

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

(6)

(7)

(8)

(9)

กําไรจากการดําเนิ นงานตามงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2561 งบการเงินรวมสําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงิ นรวมระหว่างกาลสําหรั บงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ด
วันที# 31 มีนาคม 2563
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ ) ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เฉลี#ย
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ ) สําหรับงวด หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมเฉลี#ย
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ ) หารด้วยสิ นทรัพย์รวมเฉลี#ย
อัตราส่ วนหนี+ สินที#มีภาระดอกเบี+ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น คํานวณจากหนี+ สินที#มีภาระดอกเบี+ย (Interest Bearing Debt) หารด้วย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม อนึ# ง Interest Bearing Debt หมายถึงหนี+ สินที#มีภาระดอกเบี+ยทั+งหมดในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ# ง
ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 ประกอบไปด้วย 4 รายการคือ (ก) เงินกูย้ ืมระยะสั+นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (ค) หนี+สินตามสัญญาเช่าการเงิน และ (ง) หนี+สินตามสัญญาเช่า
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี+ คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย หาร
ด้วยภาระหนี+ สินเงิ นต้นในส่ วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี+ยที# ถึงกําหนดชําระในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกัน ซึ# งเป็ นไป
ตามที#ระบุไว้ในเงื#อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ
ภาระดอกเบี+ยคํานวณจากดอกเบี+ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2560 ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560 และภาระหนี+ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
อ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ภาระดอกเบี+ยคํานวณจากดอกเบี+ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2561 ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และภาระหนี+ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
อ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560
คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย ในปี 2562 ซึ# งประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหัก
ดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงิน
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(10)
(11)

(12)

สําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ข)
กําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมา
จากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ไทยกอง จํากัด (มหาชน)
และ (ค) กําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย สําหรับงวดตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) หารด้วยดอกเบี+ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2562 ซึ# งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี+ยจ่าย
สําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562
ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ข) ดอกเบี+ยจ่ายสําหรั บงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31
มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง
จํากัด (มหาชน) และ (ค) ดอกเบี+ยจ่ายสําหรับงวดตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงิน
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบ
บริ ษทั ) และภาระหนี+ สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที# ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินซึ# งประกอบด้วย (ก) งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และ (ข) งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยกอง จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561
คํานวณจากข้อมูลปรับปรุ งเป็ นตัวเลขเต็มปี (Annualized) เพื#อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี# ยนที#ใช้ในการคํานวณรายได้รวม ได้รับการปรับปรุ งโดยการรวมกําไร (ขาดทุน) ที#ยงั ไม่
เกิดขึ+นจริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ซึ# งในงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั
ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื#น มารวมเป็ นกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี# ยน ซึ# งถื อเป็ นส่ วนหนึ# ง
ของรายได้อื#น เพื#อให้สอดคล้องกับการบันทึกบัญชี ในปี 2560 – 2562 และเพื#อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลรายได้อื#นใน
ปี 2560 – 2562 ได้ ทั+งนี+ เนื# องจากบริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 เรื# อง เครื# องมือทางการเงิน มาถือ
ปฏิบตั ิต+ งั แต่ปี 2563
คํานวณจากกําไรก่ อนหัก ดอกเบี+ ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย ตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31
มีนาคม 2563 ซึ# งประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดตั+งแต่วนั ที#
1 เมษายน 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั+งแต่วนั ที# 1
เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) กําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย ตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที# 31 มี นาคม 2563 ซึ# งมาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 หารด้วยดอกเบี+ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 มีนาคม 2563 ซึ# งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี+ยจ่ายสําหรับงวดตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมา
จากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรั บรอบระยะเวลาตั+งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562
(ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) ดอกเบี+ยจ่ายสําหรับงวดตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2563 ถึงวันที# 31 มีนาคม 2563 ซึ# งมาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 และภาระหนี+ สินเงินต้นในส่ วนของเงิน
กูย้ มื ระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ณ วันที# 31 มีนาคม 2562
ตามที#แสดงในงบการเงินซึ# งประกอบด้วย (ก) งบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิก
กิจการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ (ข) งบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# ง
ใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกีย6 วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เพื#อให้นกั ลงทุนเข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโน้มการทําธุรกิจ รวมทั+งสามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผล
การดําเนินงานในอดีตได้ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ จะอ้างอิงจาก (1) งบการเงินรวมเพื#อ
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วัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 (2) งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2562 และ (3) งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2563
สําหรับงบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 นั+น เนื# องจาก
ดร.ไวยวุฒิ ซึ#งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการของ STA ได้เข้าลงทุนใน TK ผ่านการถือหุน้ ของ TKG ตั+งแต่เมื#อวันที# 16
สิ งหาคม 2561 เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการบัญชีภายหลังจากการควบบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงเลือกที#จะนําแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มาปฏิบตั ิใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ# ง
กําหนดให้ใช้วธิ ีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่วนได้เสี ย (similar to pooling of interests) ดังนั+น บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํางบการเงินรวม
เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะขึ+น โดยถือเสมือนว่า ดร.ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK โดยปฏิบตั ิตามวิธีซ+ื อ และ TK ได้ควบกับบริ ษทั
ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั+งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561
ในส่ วนของการปรับโครงสร้างบริ ษทั โดยการซื+ อเงินลงทุนใน SDME จาก STC ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ STA และ
การปรับโครงสร้างบริ ษทั โดยการซื+ อหุ ้นใน STU จาก STA นั+น เนื# องจากการซื+ อบริ ษทั ย่อยทั+งสองบริ ษทั ดังกล่าวยังคงอยู่
ภายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน ของ STA ทั+ง ก่ อ นและหลัง การซื+ อ กิ จ การ ดัง นั+น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้จัด ทํา งบการเงิ น รวมเพื#อ
วัตถุประสงค์เฉพาะขึ+นโดยรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวย้อนหลัง ตั+งแต่
วันที# 1 มกราคม 2560 หรื อตั+งแต่วนั ที#บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
สั+นกว่า โดยไม่คาํ นึงถึงวันที#เกิดการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจริ ง
ดังนั+น งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 จึงได้ถูกจัดทํา
ภายใต้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั ระหว่าง
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ TK เกิดขึ+นตั+งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 ซึ#งเป็ นวันที# ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุน
ใน TK และการปรั บโครงสร้ างบริ ษทั โดยการซื+ อเงิ นลงทุนใน SDME เกิ ดขึ+ นตั+งแต่วนั ที# 30 มี นาคม 2560 ซึ# งเป็ นวันที#
SDME จัดตั+งบริ ษทั และการซื+ อหุ ้นทั+งหมดของ STU เกิดขึ+นตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2560 ตามลําดับ ดังนั+น งบการเงินรวม
เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ ได้รวมฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ SDME ตั+งแต่วนั ที# 30
มีนาคม 2560 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 รวมฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ STU ตั+งแต่วนั ที# 1
มกราคม 2560 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 และรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK ตั+งแต่วนั ที# 16
สิ งหาคม 2561 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TK”)
นอกจากนี+ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั เกิดขึ+นตั+งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 ซึ#งเป็ นวันที#
ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK และถือเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยทั+งสองแห่งซึ#งได้แก่ SDME และ STU ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้กลุ่ม
บริ ษทั ตั+งแต่ก่อนวันที# 1 มกราคม 2561 ดังนั+น ข้อมูลทางการเงินที#แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+นสุดวันที#
31 ธันวาคม 2562 จะรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ TK/ โรงงานสาขาตรัง อันเป็ นผลมาจาก
การควบบริ ษทั ตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับข้อมูลทางการเงินที#ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
สําหรับปี สิ+นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK อันเป็ นผลมาจาก
การควบบริ ษทั ตั+งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
TK อันเป็ นผลจากการควบบริ ษทั ”) นอกจากนี+ งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 จะรวม
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ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม
2562 และสําหรับข้อมูลทางการเงินที#ใช้ในการเปรี ยบเทียบสําหรับปี สิ+นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2561 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561
ในส่ วนของงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 นั+น ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั เกิดขึ+นตั+งแต่วนั ที# 16
สิ งหาคม 2561 ซึ#งเป็ นวันที# ดร. ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK และถือเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยทั+งสองแห่งซึ#งได้แก่ SDME และ STU
ได้ดาํ เนิ นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริ ษทั ตั+งแต่ก่อนวันที# 1 มกราคม 2562 ดังนั+น ข้อมูลทางการเงินที#ใช้ในการเปรี ยบเทียบสําหรับ
งวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 จะมีการรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TK อันเป็ นผลจากการควบ
บริ ษทั นอกจากนี+ ข้อมูลทางการเงินที#ใช้ในการเปรี ยบเทียบสําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 จะรวมฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั+งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2562 ถึงวันที# 31 มีนาคม 2562
ทั+งนี+ การรวมฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ SDME และ STU ในงบการเงิ นรวมเพื#อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 รวมไปถึงการรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงิ นสดของ SDME และ STU ในงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 และงบ
การเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 รวมเรี ยกว่าการรวมฐานะการเงิ น
และผลการดําเนินงานของ SDME และ STU (“การรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ SDME และ STU”)
นอกจากนี+ ในช่ วงปี 2560 – 2561 STU ยังมี การประกอบธุ รกิ จจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ดังนั+น รายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 และปี 2561 จึ งมี การรวมรายได้จากการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติของ STU อย่างไรก็ดี เนื# องจาก STA มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยตรงกับลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ตั+งแต่ไตรมาสที# 3 ของปี 2561 STU จึงได้มีการปรับแผนการดําเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที#การจําหน่ายถุงมือยาง
เท่านั+น
สํา หรั บ ปี สิ+ น สุ ด วัน ที# 31 ธัน วาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้ร วมเท่ า กับ 11,765.13 ล้า นบาท
11,079.62 ล้านบาท และ 12,224.02 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 685.51 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.8 ในปี 2561 และเพิ#มขึ+น
1,144.40 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.3 ในปี 2562 โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมลดลงจากการลดลงของรายได้อื#น และ
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ STU ที#ลดลง สุทธิกบั รายได้จากการขายถุงมือยางเพิ#มขึ+นจากปริ มาณการขาย
ถุงมือยางที#เพิ#มขึ+น ซึ# งเป็ นผลมาจากการขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายเข้าไปในตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ
แอฟริ กาใต้ และประเทศแถบลาตินอเมริ กา เป็ นต้น รวมไปถึงการรวมฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของ TK ในปี
2561 ทั+งนี+ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเพิ#มขึ+น จากการเพิ#มขึ+นของรายได้จากการขายอันเป็ นผลมาจากปริ มาณการขาย
ถุงมือยางที# เพิ#มขึ+น การรับรู ้กาํ ไรจากอัตราแลกเปลี#ยน รวมถึงรายได้ทางการเงิ นและรายได้อื#นที# เพิ#มสู งขึ+น สุ ทธิ กบั การ
ลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ STU เนื#องจากในปี 2561 STA มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติโดยตรงกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในไตรมาสที# 3 ของปี 2561 STU ได้มีการปรับแผนการดําเนิ น
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที#การจําหน่ายถุงมือยางเท่านั+น
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สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,989.25 ล้านบาท และ
3,795.17 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 769.92 ล้านบาท หรื อร้อยละ 25.8 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ#มขึ+นของรายได้จาก
การขายอันเป็ นผลมาจากปริ มาณการขายถุงมือยางที#เพิ#มขึ+น อันเป็ นผลมาจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยาย
โรงงานสาขาตรัง ซึ# งสามารถผลิตได้ครบทุกสายการผลิตในไตรมาสที# 1 ปี 2563 รวมไปถึงปริ มาณความต้องการใช้ถุงมือ
ยางในตลาดโลกที#มากขึ+นจากการระบาดของโรคติดเชื+อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุ ทธิ กบั การลดลงของกําไรจาก
อัตราแลกเปลี#ยน และรายได้ทางการเงินที#ลดลงจากอัตราดอกเบี+ยเงินฝากที#ปรับตัวลดลงตั+งแต่งวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31
มีนาคม 2562
สําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขั+นต้นเท่ากับ 798.35 ล้านบาท 1,808.90
ล้านบาท และ 1,438.66 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 1,010.55 ล้านบาท หรื อร้อยละ 126.6 ในปี 2561 และลดลง 370.24 ล้าน
บาท หรื อร้ อยละ 20.5 ในปี 2562 คิ ดเป็ นอัตรากําไรขั+นต้นเท่ากับ ร้ อยละ 7.1 ร้ อยละ 16.5 และร้ อยละ 12.0 ตามลําดับ
อย่างไรก็ดี อัตรากําไรขั+นต้นจากธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยางในปี 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 8.3 ร้อยละ 16.8 และ
ร้อยละ 12.0 โดยอัตรากําไรขั+นต้นที#เพิ#มขึ+นอย่างมีนยั สําคัญในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ#มขึ+นของปริ มาณการขาย
ถุงมือยางอันเป็ นผลจากการขยายกําลังการผลิต ซึ# งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of
Scale) นอกจากนี+ ปริ มาณการขายที#เพิ#มขึ+นส่วนใหญ่เป็ นการเพิ#มขึ+นของถุงมือยางธรรมชาติ ซึ#งได้รับประโยชน์จากราคานํ+า
ยางข้นซื+ อเข้าเฉลี#ยถ่วงนํ+าหนักของบริ ษทั ฯ ซึ# งมีการปรับลดลงในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 29.3 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั รา
กําไรขั+นต้นที#สูงขึ+น นอกจากนี+ การลดลงของกําไรขั+นต้นในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการที#สกุลเงินบาทแข็งค่าเมื#อเทียบ
กับสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในขณะที# สกุลเงิ นริ งกิ ตมาเลเซี ยอ่อนค่าเมื#อเที ยบกับสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องปรับราคาขายถุงมือยางลง เพื#อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน
ประเทศมาเลเซียได้
สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขั+นต้นจากธุรกิจผลิตและจัดจําหน่าย
ถุงมือยางเท่ากับ 393.32 ล้านบาท และ 706.63 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 313.31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 79.7 คิดเป็ นอัตรา
กําไรขั+นต้นเท่ากับร้อยละ 13.1 และร้อยละ 18.8 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการขายถุงมือยางที#เพิ#มสู งขึ+น
ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงการที#สายการผลิตใหม่ภายใต้โครงการ
ขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง มีเทคโนโลยีที#ทนั สมัย ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตที#สูงขึ+น ซึ# ง
สามารถช่วยลดต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ได้ นอกจากนี+ ราคานํ+ายางสังเคราะห์ซ+ื อเข้าเฉลี#ยถ่วงนํ+าหนักของบริ ษทั ฯ สําหรับ
งวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 15.0 เมื#อเทียบกับงวดสามเดือนสิ+ นสุ ดวันที#
31 มีนาคม 2562 เนื#องจากราคานํ+ามันดิบโลกได้ลดลงอย่างมีนยั สําคัญตั+งแต่ช่วงต้นปี 2563 อันเป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที#
ชะลอตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับปริ มาณอุปทานนํ+ามันดิบที#เพิ#มขึ+นอย่างกะทันหันจาก
การระงับข้อตกลงเกี# ย วกับการลดปริ ม าณการผลิ ตนํ+า มันดิ บระหว่างองค์ก รร่ ว มประเทศผูผ้ ลิ ตนํ+า มันเพื# อการส่ งออก
(Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC”) และประเทศคู่คา้ ที# ได้ตกลงกันก่อนหน้านี+ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี
ต้นทุนนํ+ายางสังเคราะห์ที#ต#าํ ลง สุทธิกบั ราคาการปรับตัวเพิ#มขึ+นของราคานํ+ายางธรรมชาติซ+ือเข้าเฉลี#ยถ่วงนํ+าหนักของบริ ษทั
ฯ สําหรับงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 ซึ# งปรับตัวเพิ#มขึ+นในอัตราร้อยละ 10.0 เมื#อเที ยบกับงวดสามเดื อน
สิ+ นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ตามการเคลื#อนไหวของราคานํ+ายางข้น 60% จากคณะกรรมการยางพารามาเลเซี ย (Malaysian
Rubber Board “MRB”) ซึ#งเป็ นราคาตลาดที#ได้ถูกอ้างอิงในการคํานวณสูตรราคาภายใต้สญ
ั ญาซื+อขายนํ+ายางข้น
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สําหรับปี สิ+นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 214.54 ล้านบาท 981.58 ล้าน
บาท และ 613.91 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ เท่ากับ ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 8.9 และ ร้อยละ 5.0 ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 767.04
ล้านบาท หรื อร้อยละ 357.5 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ#มขึ+นของกําไรขั+นต้น รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องกับการแยกกิจการ (Demerger) ระหว่าง STA กับ
Semperit สุ ทธิ กบั การเพิ#มขึ+นของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพนักงานของ STU ซึ# งเพิ#มขึ+น 24.76 ล้านบาท ในปี 2561 อัน
เป็ นผลมาจากการปรับโครงสร้างฝ่ ายการตลาดของ STU เพื#อดูแลธุรกิจจัดจําหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นที# เพิ#มขึ+นจากการรับรู ้ดอกเบี+ ยเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื#อใช้ในการปรับ
โครงสร้างเงินทุนภายหลังจากการแยกกิจการ (Demerger) ระหว่าง STA และ Semperit เต็มปี ในปี 2561 รวมถึง บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มีเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ#มเติมจากสถาบันการเงิน เพื#อใช้ในการขยายโรงงานและปรับปรุ งระบบสายการผลิต และบริ ษทั ฯ
ยังมีการรวมค่าใช้จ่ายทางการเงินของ TK จํานวน 19.49 ล้านบาท ในปี 2561 อันเป็ นผลมาจากการรวมฐานะการเงินและผล
การดําเนิ นงานของ TK นอกจากนี+ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังมีค่าใช้จ่ายเพื#อระงับข้อพิพาทจากการแยกกิ จการ (Demerger)
ระหว่าง STA กับ Semperit และลดลง 367.67 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.5 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
กําไรขั+นต้น การเพิ#มขึ+นของค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน อันเป็ นผลมาจาก (1) การ
รับโอนพนักงานที#เกี#ยวข้องกับฝ่ ายการตลาดจากกลุ่ม STA (2) การรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TK อันเป็ น
ผลจากการควบบริ ษทั ซึ# งมีการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ TK/โรงงานสาขาตรัง เต็มปี ในปี
2562 (3) การเพิ#มขึ+ นของค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง และค่าใช้จ่ายเกี# ยวกับบุคลากรของ SDME และ STU อันเป็ นผลมาจาก
ปริ มาณการขายที#เพิ#มขึ+น และ (4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินที#เพิ#มขึ+นจากการที#บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ#มเติมจากสถาบัน
การเงิน เพื#อใช้ในการขยายโรงงาน
สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 เทียบกับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี
กําไรสุทธิเท่ากับ 148.56 ล้านบาท และ 421.89 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 273.33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 184.0 คิดเป็ นอัตรา
กําไรสุทธิสาํ หรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวันที# 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 5.0 และ ร้อยละ 11.2 ตามลําดับ โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ#มขึ+นของกําไรขั+นต้น การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินจากอัตราดอกเบี+ยเงินกูท้ ี#ลดลง และการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสิ ทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้บตั รส่งเสริ มการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) จากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยายโรงงานสาขาตรัง สุทธิ
กับการเพิ#มขึ+นของค่าใช้จ่ายในการขายจากการรับโอนพนักงานที#เกี#ยวข้องกับฝ่ ายการตลาดจากกลุ่ม STA และปริ มาณการ
ขายถุงมือยางที# เพิ#มมากขึ+น รวมถึงการเพิ#มขึ+นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารจากค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การสํานักงานของ
SDME ที#เพิ#มมากขึ+น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การระบบ SAP ค่าตอบแทนกรรมการ และการตั+งค่าเผื#อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที# คาดว่าจะเกิ ดขึ+น / หนี+ สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ และ SDME อันเป็ นผลจากการที# ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 เรื# อง เครื# องมือทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,720.80 ล้านบาท และ 10,651.80 ล้าน
บาท และ 13,216.10 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 3,931.00 ล้านบาท หรื อร้อยละ 58.5 ในปี 2561 และเพิ#มขึ+น 2,564.29 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 24.1 ในปี 2562 โดยสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที# 31 ธันวาคม
2561 เพิ#มขึ+นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ที# ดิน อาคารและอุปกรณ์ที#เพิ#มขึ+นเนื# องจากการขยายโรงงานและการปรับปรุ ง
สายการผลิตเพื#อเพิ#มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตถุงมือยาง (2) ลูกหนี+ การค้าเพิ#มขึ+นจากปริ มาณการขายถุงมือยางที#เพิ#มขึ+น (3)
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สิ นค้าคงเหลือเพิ#มขึ+นเนื#องจากมีปริ มาณการขายที#เพิ#มขึ+น และ (4) การรวมที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ TK มูลค่า 1,858.93
ล้านบาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TK ในขณะที#สินทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม
2561 เทียบกับ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 เพิ#มขึ+นโดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ที#เพิ#มขึ+นเนื#องจากการ
ขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง และ (2) สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื#นเพิ#มขึ+น ซึ# งโดยหลักคือลูกหนี+ สรรพากร
ซึ#งเป็ นภาษีมูลค่าเพิ#มขอคืนคงค้างภายหลังการควบบริ ษทั
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 เที ยบกับ ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 13,216.10 ล้าน
บาท และ 13,788.56 ล้านบาท ตามลําดับ สิ นทรัพย์รวมเพิ#มขึ+น 572.46 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1)
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื#นที#เพิ#มขึ+นจากมูลค่าการขายที#เพิ#มสูงขึ+น (2) สิ นค้าคงเหลือเพิ#มขึ+นโดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณ
การผลิตที# เพิ#มสู งขึ+น (3) ที# ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ#มขึ+นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที# บริ ษทั ฯ ติดตั+งสายการผลิตของ
โครงการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง แล้วเสร็ จครบทุกสายการผลิตในไตรมาสที# 1 ปี 2563 และ (4)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้อนั เป็ นผลจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 16 มาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที#
17 เรื# อง สัญญาเช่า
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี+สินรวมเท่ากับ 4,851.13 ล้านบาท 6,862.43 ล้านบาท และ
8,814.07 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 2,011.30 ล้านบาท หรื อร้อยละ 41.5 ในปี 2561 และเพิ#มขึ+น 1,951.64 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 28.4 ในปี 2562 โดยหนี+สินรวม ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 เพิ#มขึ+น โดยมีสาเหตุ
หลัก มาจาก (1) บริ ษ ัท ฯ กู้เ งิ น จํา นวน 1,650.00 ล้า นบาทจากสถาบัน การเงิ น เพื# อ นํา มาขยายโรงงานและปรั บ ปรุ ง
สายการผลิต โดยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีกาํ หนดการเริ# มชําระคืนเงินต้นงวดแรกในปี 2561 สุทธิกบั การชําระคืนเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินจํานวน 1,050.00 ล้านบาท รวมถึงมีการรวมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของ TK จํานวน 1,248.34 ล้าน
บาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TK และ (2) เจ้าหนี+การค้าเพิ#มขึ+นจากการเพิ#มขึ+นของวัตถุดิบที#ใช้
ในการผลิตถุงมือยาง เพื#อรองรับการขยายกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ ในขณะที#หนี+สินรวม ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 เทียบ
กับ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 เพิ#มขึ+นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที#บริ ษทั ฯ กูเ้ งิ นจํานวน 3,068.00 ล้านบาท จากสถาบัน
การเงินเพื#อนํามาขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง สุ ทธิ กบั (1) การชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั+นจากสถาบัน
การเงินจํานวน 206.50 ล้านบาท และ (2) การชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,020.00 ล้านบาท
หนี+สินรวม ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 8,814.07 ล้านบาท และ 8,960.48
ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 146.41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ#มขึ+นของ (1) เจ้าหนี+การค้าและ
เจ้าหนี+ อื#น ซึ# งโดยหลักมาจากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและเจ้าหนี+ ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย (2) หนี+ สินตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงิ น อัน เกิ ด จากส่ ว นต่ า งของมู ล ค่ า ตราสารอนุ พ นั ธ์ ต ามสัญ ญากับ ราคาตลาด (Mark to Market) โดยมู ล ค่ า สัญ ญา
แลกเปลี#ยนอัตราดอกเบี+ยลดลงจากอัตราดอกเบี+ยเงินกูล้ อยตัวที#ลดลง ประกอบกับการที#สกุลเงินบาทอ่อนค่าเมื#อเทียบกับ
สกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาส่ งผลให้มูลค่าสัญญาสิ ทธิ เลื อกซื+ อขายเงิ นตราต่างประเทศและสัญญาอัตราแลกเปลี# ยน
ล่วงหน้าลดลง และ (3) หนี+ สินตามสัญญาเช่า อันเป็ นผลจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 16 มาใช้แทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 17 เรื# อง สัญญาเช่า สุทธิกบั การลดลงของการเงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการเงินจํานวน 188.01 ล้านบาท และการ
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 231.00 ล้านบาท
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สํ า หรั บ ปี สิ+ น สุ ด วัน ที# 31 ธั น วาคม 2560 2561 2562 และ ณ วัน ที# 31 มี น าคม 2563 บริ ษัท ฯ มี อ ัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชําระหนี+ 261.11 เท่า 8.23 เท่า 2.55 เท่า และ 2.36 เท่า ตามลําดับ ลดลงในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯ เพื#อใช้ในการปรับโครงสร้างเงิ นทุนภายหลังจากการแยกกิ จ การ
(Demerger) ระหว่าง STA และ Semperit จํานวน 3,000.00 ล้านบาท ในปี 2560 ส่งผลให้มีการรับรู ้ดอกเบี+ยจากเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเต็มปี ในปี 2561 ในขณะที#ก่อนหน้าปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใดๆ
ลดลงในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรก่อนหักดอกเบี+ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที#ลดลง ในขณะ
ที#ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ#งปี ซึ# งมีการชําระในปี 2562 รวมถึงดอกเบี+ยจ่ายในปี 2562 เพิ#มขึ+น
จากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพิ#มเติมเพื#อนํามาขยายโรงงานและปรับปรุ งสายการผลิต และลดลงในงวดสามเดือนสิ+นสุด
วันที# 31 มีนาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่ วนของเงินกูย้ ืมที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ# งปี ของเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิ นที# เพิ#มขึ+นในสัดส่ วนที# มากกว่ากําไรก่ อนหักดอกเบี+ ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย ทั+งนี+
อัต ราส่ ว นความสามารถในการชํา ระหนี+ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามเงื# อ นไขของสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ซึ# งระบุ ว่า อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชําระหนี+ตอ้ งไม่ต#าํ กว่า 1.10 เท่า
ณ วันที# 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 ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 1,919.70 ล้านบาท หรื อร้อยละ 102.7 ในปี 2561 และเพิ#มขึ+น 612.66 ล้าน
บาท หรื อร้ อยละ 16.2 ในปี 2562 โดยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560 เที ยบกับ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561
เพิ#มขึ+นเนื# องจากกําไรสะสมที# เพิ#มขึ+นจากผลการดําเนิ นงานในปี 2561 สุ ทธิ กบั เงิ นปั นผลจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการรวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เดิมก่อนการปรับโครงสร้างจํานวน 1,358.46 ล้านบาท ในขณะที#ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที#
31 ธัน วาคม 2561 เที ย บกับ ณ วัน ที# 31 ธัน วาคม 2562 เพิ# ม ขึ+ น โดยมี สาเหตุ ห ลัก มาจากกํา ไรสะสมที# เ พิ# ม จากผลการ
ดําเนิ นงานระหว่างปี 2562 รวมถึงมีการรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการควบบริ ษทั จํานวน 483.69 ล้านบาท ซึ# งคํานวณจากมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที#ได้รับมาตามวิธีซ+ือ ณ วันที# 1 เมษายน 2562 สุทธิกบั การรับรู ้ส่วนที#ต#าํ กว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันจํานวน 143.21 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 เที ยบกับ ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 4,402.03 ล้านบาท และ
4,828.08 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ#มขึ+น 426.05 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมที#เพิ#มขึ+นจากผล
การดําเนิ นงานในงวดสามเดื อนสิ+ นสุ ดวันที# 31 มี นาคม 2563 โดยบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
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นักลงทุนสัมพันธ์ :
ชื#อ:
สถานที#ติดต่อ:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง
อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที# 1701, 1707-1712 ชั+น 17 เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
02-207-4500
02-108-2244
คําเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลส่ วนที6 2 และส่ วนที6 3 ก่ อนการตัดสินใจลงทุน
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SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที6 2.4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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15.

ข้ อมูลทางการเงินทีส6 ํ าคัญ

บริ ษทั ฯ เกิดขึ-นจากการควบบริ ษทั ระหว่างบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ TK โดยได้จดทะเบียน
ควบบริ ษทั เมื#อวันที# 1 เมษายน 2562 และบริ ษทั ฯ ได้มาซึ# งสิ นทรัพย์ หนี- สิน สิ ทธิ หน้าที# ความรับผิดชอบทั-งหมดของทั-ง
สองบริ ษทั ตลอดรวมถึงสัญญาต่างๆ ที#ท- งั สองบริ ษทั ได้จดั ทําไว้ก่อนหน้าการควบบริ ษทั ทั-งนี- บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจําหน่ายถุงมือยาง โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ ง และ
ถุงมือยางไนไตรล์ โดย ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตติดตั-งรวมทั-งสิ-น 27,153 ล้านชิ-นต่อปี และ บริ ษทั
ฯ ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั ได้แก่ SDME และ STU โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน SDME และ STU ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100.0 และร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้วทั-งหมดของ SDME และ STU ตามลําดับ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ. 39/2559 เรื# องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที#ออก
ใหม่ ข้อ 18 กําหนดให้ งบการเงิ นของผูข้ ออนุ ญาตและงบการเงิ นรวมประจํางวดปี บัญชี ล่าสุ ด และงบการเงิ นไตรมาส
สุดท้ายก่อนยืน# คําขอ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี(1)

จัดทําขึ-นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื#นที#ออกตามความในมาตรา 56

(2)

ผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน (กรณี งบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้ อบบัญชีที#อยูใ่ นบัญชีที#สาํ นักงานให้ความ
เห็นชอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ปฏิบตั ิหน้าที#ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี

(3)

รายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี- (ก) การจัดทําและเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#ตอ้ งใช้ในการจัดทํางบการเงินนั-น (ข) ผูส้ อบ
บัญชีถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี โดยการกระทําหรื อไม่กระทําของบริ ษทั ที#ออก
หลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที#ออกหลักทรัพย์

ดังนั-น เพื#อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื# องการจัดทํางบการเงินดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํางบการเงินรวม
เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทํา
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ (“งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะ”) ทั-งนี- โดยผลของการควบบริ ษทั ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
รั บมาซึ# งสิ นทรั พย์ หนี- สิน สิ ทธิ หน้าที# ความรั บผิดชอบของบริ ษทั ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ TK โดย
ถึงแม้วา่ รู ปแบบทางกฎหมายของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั-งขึ-นจากการควบบริ ษทั เมื#อวันที# 1 เมษายน 2562 แต่เนื# องจาก
ดร.ไวยวุฒิ ซึ# งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และกรรมการของ STA ได้เข้าลงทุนใน TK ผ่านการถือหุ ้นของ TKG ตั-งแต่วนั ที# 16
สิ งหาคม 2561 เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการบัญชีภายหลังจากการควบบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงเลือกที#จะนําแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มาปฏิบตั ิใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ# ง
กําหนดให้ใช้วธิ ีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่วนได้เสี ย (similar to pooling of interests) ดังนั-น บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํางบการเงินรวม
เพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยถือเสมื อนว่า ดร.ไวยวุฒิ เข้าลงทุนใน TK โดยปฏิ บตั ิตามวิธีซ-ื อ และ TK ได้ควบกับบริ ษทั
ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั-งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 นอกจากนี- เนื# องจากการซื- อบริ ษทั ย่อยทั-งสองบริ ษทั ซึ# ง
ได้แก่ SDME และ STU ยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันของบริ ษทั ใหญ่ซ# ึ งได้แก่ STA ทั-งก่อนและหลังการซื- อกิจการ
ดังนั-น บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํางบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยรวมฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิน
สดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวย้อนหลัง ตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2560 หรื อตั-งแต่วนั ที#บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุม
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เดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั-นกว่า โดยไม่คาํ นึ งถึงวันที#เกิ ดการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันจริ ง
อย่างไรก็ดีสาํ หรับงบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับปี สิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 นั-น เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ซึ#งได้จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี ทั-งนี- งบการเงินรวมเพื#อ
วัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวใช้เพื#อประกอบการยืน# แบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแนบท้ายแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี-ชวน รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลัง
นอกจากนี- บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยม (1) งบการเงินสําหรับปี สิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทําโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ (“งบการเงินตามกฎหมาย”) (2) งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์
เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทําโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และ (3) งบการเงินรวมสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทํา
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ (“งบการเงินรวมตามกฎหมาย”) เพื#อประกอบการยื#นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
และแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี-ชวน
สําหรับการวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินย้อนหลัง บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยม (1) งบการเงิ นรวมเพื#อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทําโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ# งจัดทําภายใต้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือ
เสมือนว่าการควบบริ ษทั ระหว่างบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) และ TK เกิดขึ-นตั-งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 และ
รวมฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของ SDME และ STU ย้อนหลัง ตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2560 หรื อ
ตั-งแต่วนั ที#บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั-นกว่า โดยไม่คาํ นึ งถึงวันที#
เกิดการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจริ ง ดังนั-น งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะจะสะท้อน (ก) ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2560 ถึงวันที# 31
ธันวาคม 2561 (ข) ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME ตั-งแต่วนั ที# 30 มีนาคม 2560 ซึ#งเป็ นวันที#
SDME จัดตั-งบริ ษทั ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 (ค) ฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ STU
ตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2560 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 และ (ง) ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK
ตั-งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2561 (2) งบการเงิ นรวมสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที#จดั ทําโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ (“งบการเงินรวมตามกฎหมาย”) และ (3) งบการเงิน
รวมระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุดวันที# 31 มีนาคม 2563 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (“งบการเงินรวมระหว่างกาล”) เพื#อให้นกั ลงทุนมีขอ้ มูลเพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสิ นใจ
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

15.1

สรุปรายงานสอบบัญชี

15.1.1 ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปได้ดงั นีงบการเงิน

ชื6 อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที6

บริษทั ผู้สอบบัญชี

นายไพบูล ตันกูล

4298

สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับ
ปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

งบการเงินรวมสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31
ธันวาคม 2562

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดสาม
เดือนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

งบการเงินตามกฎหมาย
สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560

15.1.2 สรุปรายงานสอบบัญชีและรายงานการสอบทาน
งบการเงิน
งบการเงินตามกฎหมาย

ความเห็นผู้สอบบัญชี / ข้ อสรุ ปผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื# อนไขในรายงานของผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงิ นของ
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560
และ 2561 ผลการดําเนิ นงาน การเปลี#ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ- นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที#ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม งบการเงินสําหรับงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีการแสดง
เรื# องอื#น โดยสําหรับงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการกล่าวถึงการที#งบการเงิน
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รายอื#น และสําหรับงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการ
กล่าวถึงการที#งบการเงินของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับงวดปี สิ- นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รายอื#น เนื# องจากในปี 2559 2560 และ 2561
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ใช้ผสู้ อบบัญชี ต่างรายกัน

งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื# อนไขในรายงานของผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงิ นรวม
เพื# อวัตถุ ประสงค์เ ฉพาะข้างต้น นี- แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ- นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดย
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน

ความเห็นผู้สอบบัญชี / ข้ อสรุ ปผู้สอบบัญชี
ถู ก ต้อ งตามที# ค วรในสาระสํ า คัญ ตามหลัก การบัญ ชี ใ นการจัด ทํา งบการเงิ น รวมเพื# อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559 มี ขอ้ มูลและเหตุการณ์ ที#เน้น โดยระบุถึงการจัดทํางบการเงิ นรวมเพื# อวัตถุ ประสงค์
เฉพาะโดยนําแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี สาํ หรั บการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันมา
ปฏิ บตั ิใช้สาํ หรับรายการที#เกิ ดขึ-นจากการปรับโครงสร้ างในระหว่างปี 2562 โดยถื อเสมือน
ว่า TK ได้ควบกับบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ย่อยทั-งสองบริ ษทั
ได้ดาํ เนิ นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริ ษทั ตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนียังมี ก ารระบุ ถึ งวัตถุ ประสงค์ใ นการจัดทํา งบการเงิ นรวมเพื# อวัตถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ ซึ# งมี
วัตถุประสงค์เพื#อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในหนังสื อชี- ชวนเพื#อการเสนอขายหุ้นครั-งแรกแก่ผู้
ลงทุ น และเพื# อประกอบการยื#นคําขอเพื# อ ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญของบริ ษทั ฯ แก่
ประชาชนทัว# ไปต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และยื#นคําขอให้รับหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี- งบการเงิ นรวมเพื#อวัตถุ ประสงค์เฉพาะสําหรั บงวดปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2561 แสดงเรื# องอื#น โดยมีการกล่าวถึ งการที#งบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรั บ
งวดปี สิ- น สุ ด วัน ที# 31 ธั น วาคม 2560 ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยที# แ สดงเป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเที ยบ ได้จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชี (บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด)

งบการเงินรวมตามกฎหมาย

ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื# อนไขในรายงานของผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงิ นรวม
ข้างต้นนี-แสดงฐานะการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สํ า หรั บ ปี สิ- น สุ ด วัน เดี ย วกั น ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย โดยถู ก ต้อ งตามที# ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 มีขอ้ มูลและเหตุการณ์
ที#เน้นซึ# งระบุถึงการควบบริ ษทั โดยถื อเสมื อนเป็ นการจัดโครงสร้ างของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน ดังนั-นจึงจัดทํางบการเงินรวมย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าการควบบริ ษทั
เกิ ด ขึ- น ตั-ง แต่ ว นั ที# 16 สิ ง หาคม 2561 ถึ ง แม้ว่ า รู ป แบบทางกฎหมายของบริ ษัท ฯ ได้จ ด
ทะเบี ยนจัดตั-งขึ- นจากการควบบริ ษทั เมื# อวันที# 1 เมษายน 2562 ก็ตาม นอกจากนี- ยงั ระบุถึง
การจัดทํางบการเงินรวมย้อนหลังเพื#อสะท้อนเนื- อหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้การ
ควบคุมเดี ยวกันจากการซื- อบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง โดยถื อเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยทั-งสองบริ ษทั นีได้ดาํ เนิ นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริ ษทั ตั-งแต่ก่อนวันที# 1 มกราคม 2561

งบการเงินรวมระหว่างกาล

ไม่ พบสิ# งที# เ ป็ นเหตุ ใ ห้ เ ชื# อว่าข้อมู ล ทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ ได้จดั ทําขึ- นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 34 เรื# อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจาก
การสอบทาน
อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563
มีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที#เน้นซึ# งระบุถึงการควบบริ ษทั โดยถื อเสมื อนเป็ นการจัดโครงสร้ าง
ของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ดังนั-นจึงจัดทํางบการเงินรวมย้อนหลัง โดยถื อ
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน

ความเห็นผู้สอบบัญชี / ข้ อสรุ ปผู้สอบบัญชี
เสมือนว่าการควบบริ ษทั เกิ ดขึ-นตั-งแต่วนั ที# 16 สิ งหาคม 2561 ถึ งแม้ว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนจัดตั-งขึ- นจากการควบบริ ษทั เมื# อวันที# 1 เมษายน 2562 ก็ ตาม
นอกจากนี- ยงั ระบุถึงการจัดทํางบการเงินรวมย้อนหลังเพื#อสะท้อนเนื- อหาทางเศรษฐกิ จของ
กลุ่มบริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซื-อบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง โดยถือเสมือนว่าบริ ษทั
ย่อยทั-งสองบริ ษทั นี-ได้ดาํ เนิ นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริ ษทั ตั-งแต่ก่อนวันที# 1 มกราคม 2561
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

15.2

ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ ณ วันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
ณ วันที6 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

573.35

8.5

573.27

5.4

581.26

4.4

516.21

3.7

ลูกหนี-การค้าและลูกหนี-อื#น

1,468.11

21.8

1,922.23

18.0

1,611.83

12.2

1,923.05

13.9

สิ นค้าคงเหลือ

1,314.02

19.6

1,681.38

15.8

1,611.75

12.2

1,754.82

12.7

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

19.89

0.3

-

-

21.76

0.2

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื#น

47.72

0.7

74.36

0.7

485.71

3.7

524.19

3.8

3,423.08

50.9

4,251.25

39.9

4,312.31

32.6

4,718.27

34.2

-

-

25.28

0.2

-

-

-

-

3,227.33

48.0

6,038.10

56.7

8,562.27

64.8

8,669.97

62.9

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

-

-

-

-

-

-

44.89

0.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4.26

0.1

6.96

0.1

13.16

0.1

13.53

0.1

-

-

220.88

2.1

220.88

1.7

220.88

1.6

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําที#ติดภาระคํ-าประกัน
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิ ยม
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ ณ วันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
ณ วันที6 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

64.24

1.0

103.33

1.0

106.92

0.8

120.48

0.9

1.89

0.0

6.00

0.1

0.56

0.0

0.53

0.0

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

3,297.72

49.1

6,400.56

60.1

8,903.79

67.4

9,070.29

65.8

รวมสิ นทรัพย์

6,720.80

100.0

10,651.80

100.0

13,216.10

100.0

13,788.56

100.0

498.38

7.4

491.24

4.6

263.85

2.0

89.85

0.7

1,179.04

17.5

1,262.95

11.9

1,392.80

10.5

1,784.85

12.9

980.00

14.6

499.23

4.7

947.49

7.2

1,035.55

7.5

- หนี- สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

5.62

0.1

6.32

0.0

-

-

- หนี- สินตามสัญญาเช่า

-

-

-

-

-

-

17.22

0.1

19.04

0.3

90.79

0.9

119.17

0.9

172.56

1.3

8.84

0.1

2.01

0.0

29.39

0.2

131.43

1.0

6.14

0.1

13.74

0.1

14.00

0.1

18.68

0.1

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น

หนีสV ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี- สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนี-อื#น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ# งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี- สินทางการเงินหมุนเวียนอื#น
- ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
หนี- สินหมุนเวียนอื#น
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ ณ วันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

รวมหนีสV ิ นหมุนเวียน

งบการเงินรวม
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
ณ วันที6 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2,691.44

40.0

2,365.59

22.2

2,773.01

21.0

3,250.14

23.6

2,020.00

30.1

4,248.59

39.9

5,845.92

44.2

5,527.26

40.1

- หนี- สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

7.37

0.1

8.26

0.1

-

-

- หนี- สินตามสัญญาเช่า

-

-

-

-

-

-

21.60

0.2

หนี- สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

58.54

0.9

146.07

1.4

85.34

0.6

57.19

0.4

ประมาณการหนี-สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื#อเกษียณอายุ

81.15

1.2

94.82

0.9

101.54

0.8

104.30

0.8

รวมหนีสV ิ นไม่ หมุนเวียน

2,159.68

32.1

4,496.85

42.2

6,041.06

45.7

5,710.35

41.4

รวมหนีสV ิ น

4,851.13

72.2

6,862.43

64.4

8,814.07

66.7

8,960.48

65.0

ทุนจดทะเบียน

200.00

-

200.00

-

1,434.78

-

1,434.78

-

ทุนที#ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

200.00

3.0

200.00

1.9

990.00

7.5

990.00

7.2

ส่ วนเกินทุนจากการควบรวมบริ ษทั

-

-

-

-

483.69

3.7

483.69

3.5

ส่ วนตํ#ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

-

-

-

-

(143.21)

(1.1)

(143.21)

(1.0)

หนี- สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของเงินกูย้ มื สุ ทธิ จากส่ วนที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ# งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ ณ วันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
ณ วันที6 31 มีนาคม

2562

2563

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กําไรสะสม
- จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย

24.45

0.4

24.45

0.2

64.77

0.5

64.77

0.5

1,269.10

18.9

1,843.64

17.3

2,664.10

20.2

3,119.99

22.6

384.74

5.7

362.82

3.4

344.97

2.6

339.48

2.5

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ

-

-

-

-

(2.30)

(0.0)

3.91

0.0

ผลกระทบจากสํารองการป้ องกันความเสี# ยงกระแสเงินสด –
สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

-

-

-

-

-

-

(30.56)

(0.2)

1,878.28

27.9

2,430.91

22.8

4,402.03

33.3

4,828.08

35.0

(8.61)

(0.1)

1,358.46

12.8

-

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,869.67

27.8

3,789.37

35.6

4,402.03

33.3

4,828.08

35.0

รวมหนีสV ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,720.80

100.0

10,651.80

100.0

13,216.10

100.0

13,788.56

100.0

- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื#นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ –
สุ ทธิ จากค่าเสื# อมราคาสะสมและภาษีเงินได้

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง

ส่ วนที# 2.4.15 หน้า 9

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนขาย

11,246.91
(10,448.56)

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31
ธันวาคม

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

100.0

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2562
ร้ อยละ

10,988.60
(1)

(92.9) (9,179.70)

ล้ านบาท

100.0

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

11,994.15

100.0

2,991.36

100.0

3,760.56

100.0

(83.5) (10,555.48)

(88.0)

(2,598.04)

(86.9)

(3,053.93)

(81.2)

(1)

16.5

1,438.66

12.0

393.32

13.1

706.63

18.8

กําไรขัVนต้ น

798.35

7.1

รายได้อื#น

72.60

0.6

97.65

0.9

140.25

1.2

13.68

0.5

18.49

0.5

415.69

3.7

-

0.0

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

(188.28)

(1.7)

(257.16) (1)

(2.3)

(410.96)

(3.4)

(77.27)

(2.6)

(124.21)

(3.3)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(318.62)

(2.8)

(292.45)

(2.7)

(314.44)

(2.6)

(78.84)

(2.6)

(87.61)

(2.3)

0.7

(16.34)

(2)

(0.5)

(20.04)

(2)

(0.5)

(13.93)

(2)

(0.5)

(2.29)

(2)

(0.1)

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยน - สุ ทธิ

20.81

0.2

1,808.90

(8.56)

(0.1)

84.34

ขาดทุนอื#น

(30.02)

(0.3)

(1.23)

(0.0)

(31.02)

(0.3)

ค่าใช้จ่ายอื#น

(532.24)

(4.7)

-

-

-

-

-

-

-

-

238.29

2.1

1,347.16

12.3

906.83

7.6

220.63

7.4

490.97

13.1

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10.65

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

248.94

2.2

1,347.16

12.3

906.83

7.6

220.63

7.4

490.97

13.1

รายได้ทางการเงิน

9.12

0.1

1.93

0.0

5.29

0.0

0.55

0.0

0.17

0.0

ต้นทุนทางการเงิน

(38.25)

(0.3)

(161.66)

(1.5)

(194.27)

(1.6)

(51.10)

(1.7)

(38.97)

(1.0)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

219.81

2.0

1,187.43

10.8

717.86

6.0

170.08

5.7

452.18

12.0

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(5.27)

(0.0)

(205.85)

(1.9)

(103.95)

(0.9)

(21.51)

(0.7)

(30.28)

(0.8)

กําไรจากการดําเนินงาน
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี / งวด

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31
ธันวาคม

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

214.54

1.9

981.58

8.9

613.91

5.1

148.56

5.0

421.89

11.2

(2.19)

-

(5.32)

-

(4.68)

-

1.85

-

6.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.06)

-

(2.19)

-

(5.32)

-

(4.68)

-

1.85

-

4.15

-

การเปลี#ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

402.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(0.18)

-

(0.45)

-

1.50

-

-

-

-

-

รายการที6จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

401.99

-

(0.45)

-

1.50

-

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6นสํ าหรับปี / งวด

399.80

-

(5.77)

-

(3.18)

-

1.85

-

4.15

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี / งวด

614.34

-

975.81

-

610.73

-

150.41

-

426.05

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6น
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี#ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการป้ องกันความเสี# ยงกระแสเงินสดในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที6จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6 31
ธันวาคม

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

300.22

-

1,053.07

-

634.30

-

156.60

-

ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง

(85.68)

-

(71.49)

-

(20.39)

-

(8.03)

-

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัVนพืนV ฐาน (บาท)
หมายเหตุ:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

1.50

(3)

5.27

(3)

0.83

(4)

0.78

(3)

421.89

-

-

-

0.43

(5)

อ้างอิงงบการเงินรวมสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมีการแสดงข้อมูลทางการเงินเพื#อเปรี ยบเทียบสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งรายการต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย โดยเพิ#มค่าใช้จ่ายขนส่ ง ค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากร และค่าใช้จ่ายบริ หารคลังสิ นค้าของ SDME มูลค่ารวม 13.43 ล้านบาท ซึ# งจากเดิ มมีการบันทึกเป็ นค่า
นายหน้าจ่าย ซึ# งเป็ นส่ วนหนึ# งของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย มาบันทึกเป็ นต้นทุนขาย
ได้รับการปรับปรุ งโดยการรวมกําไร (ขาดทุน) ที#ยงั ไม่เกิดขึ-นจริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน ซึ# งในงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีการบันทึก
รายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื#น มารวมเป็ นกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยน ซึ# งถือเป็ นส่ วนหนึ# งของรายได้อื#น เพื#อให้สอดคล้องกับการบันทึกบัญชี ในปี 2560 – 2562 และเพื#อให้สามารถ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลรายได้อื#นในปี 2560 – 2562 ได้ ทั-งนี- เนื# องจากบริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 เรื# อง เครื# องมือทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิต- งั แต่ปี 2563
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนํ-าหนักจํานวน 200,000,000 หุ้น
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนํ-าหนักจํานวน 762,693,169 หุ้น
คํานวณจากกําไรสําหรับปี / งวด ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนํ-าหนักจํานวน 990,000,000 หุ้น

ส่ วนที# 2.4.15 หน้า 12

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ สํ าหรับปี
สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6
31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2560

2561

2562

2562

2563

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

219.81

1,187.43

717.86

170.08

452.18

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี#ยนที#ยงั ไม่เกิดขึ-นจริ ง

(16.30)

8.85

(5.70)

(13.57)

(40.69)

ขาดทุน (กําไร) ที#ยงั ไม่เกิดขึ-นจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน

(23.10)

13.06

5.62

29.10

114.11

0.99

(0.05)

(5.68)

(0.14)

3.48

(89.94)

(68.84)

(3.01)

9.16

(30.13)

7.02

13.29

36.26

3.14

2.76

524.77

628.25

789.21

189.69

224.39

3.36

4.54

6.33

1.72

0.65

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(10.65)

-

-

-

-

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(415.69)

-

-

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

38.25

161.66

194.27

51.10

38.97

รายได้ทางการเงิน

(9.12)

(1.93)

(5.29)

(0.55)

(0.17)

3.38

1.23

2.51

0.20

2.29

232.77

1,947.49

1,732.37

439.92

767.83

รายการปรั บกระทบยอดกําไรก่ อนภาษีเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

ค่าเผื#อหนี- สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื#อเกษียณอายุ
ค่าเสื# อมราคา
ค่าตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ขาดทุนจากการขายและการตัดจําหน่ายเครื# องจักร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี#ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี-สินดําเนิ นงาน
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส+ ิ นดําเนิ นงาน

ส่ วนที# 2.4.15 หน้า 13

บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ สํ าหรับปี
สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6
31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2560

2561

2562

2562

2563

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ลูกหนี-การค้าและลูกหนี- อื#น

342.57

23.32

320.20

69.48

(255.56)

สิ นค้าคงเหลือ

515.18

(145.78)

72.64

109.17

(112.94)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื#น

(4.60)

(12.14)

(410.43)

(54.68)

(37.77)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น

(0.08)

(4.11)

5.44

4.72

0.03

เจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนี-อื#น

257.79

(222.58)

36.63

34.91

372.65

3.91

(101.27)

0.26

0.88

4.68

(1.30)

(0.84)

(27.66)

-

-

1,346.24

1,484.10

1,729.45

604.39

738.91

จ่ายดอกเบี-ย

(37.63)

(160.51)

(244.93)

(54.90)

(63.60)

รับดอกเบี-ย

22.60

2.11

5.26

0.51

0.20

(83.24)

(173.19)

(147.22)

(2.26)

(2.89)

1,247.97

1,152.50

1,342.57

547.75

672.62

เงินฝากที#ติดภาระคํ-าประกันลดลง (เพิ#มขึ-น)

-

(0.28)

25.28

-

-

เงินสดรับจากการซื- อธุรกิจก่อนการปรับโครงสร้าง

-

240.17

-

-

-

571.18

-

(163.07)

-

-

5.73

3.04

3.22

2.15

0.73

หนี- สินหมุนเวียนอื#น
ประมาณการหนี-สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื#อเกษียณอายุ
กระแสเงินสดได้มาจากการดําเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเครื# องจักร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวมเพื6อวัตถุประสงค์ เฉพาะ สํ าหรับปี
สิVนสุ ดวันที6 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิVนสุ ดวันที6
31 ธันวาคม

งบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิVนสุ ดวันที6 31 มีนาคม

2560

2561

2562

2562

2563

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

เงินสดจ่ายเพื#อซื- อที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(711.24)

(1,536.22)

(3,180.45)

(785.28)

(325.98)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(134.33)

(1,293.30)

(3,315.01)

(783.13)

(325.25)

เงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงิน

(367.66)

(96.33)

(206.50)

(108.19)

(188.01)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

3,000.00

1,650.00

3,068.00

750.00

-

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

(1,050.00)

(1,020.00)

(92.00)

(231.00)

ชําระคืนหนี- สินตามสัญญาเช่า

-

(2.06)

(6.62)

(1.50)

(4.86)

90.90

147.91

165.00

-

-

จ่ายเงินปั นผล

(7,167.49)

(500.00)

-

-

-

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,444.25)

149.52

1,999.88

584.31

(423.87)

(82.45)

(8.81)

(19.45)

(2.89)

11.45

(3,413.06)

(0.08)

7.99

310.04

(65.06)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ ต้ นปี / งวด

3,986.41

573.35

573.27

573.27

581.26

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ ปลายปี / งวด

573.35

573.27

581.26

883.31

516.21

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ#มทุนของบริ ษทั ย่อยก่อนการปรับโครงสร้าง

ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม6 ขึนV (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม6 ขึนV (ลดลง) สุ ทธิ
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

15.3

อัตราส่ วนทางการเงินทีส6 ําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงิน
เพื6อวัตถุประสงค์
รวม
รวม
เฉพาะ
ณ วันที6 ระหว่ าง
ณ วันที6 31 ธันวาคม
31
กาล
ธันวาคม ณ วันที6
31
มีนาคม
2560

2561

2562

2563(14)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

1.27

1.80

1.56

1.45

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.72

0.90

0.75

0.72

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.71

0.46

0.52

0.89

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี- การค้า

เท่า

7.80

7.54

7.85

9.03

ระยะเวลาเก็บหนี- เฉลี#ย

วัน

46.14

47.74

45.84

39.87

(9)

17.34

17.67

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

23.04

15.84

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี#ย

วัน

15.63

22.72(9)

20.76

20.37

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี-

เท่า

15.90

11.55(9)

13.82

13.01

22.64

31.16

(9)

26.05

27.67

(9)

40.55

32.56

ระยะเวลาชําระหนี-

วัน

Cash Cycle

วัน

39.12

39.30

อัตรากําไรขั-นต้น

ร้อยละ

7.1

16.5

12.0

18.8

อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน(1)

ร้อยละ

2.1

12.3

7.6

13.1

อัตรากําไรอื#น

ร้อยละ

0.1

0.0

0.0

0.0

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

ร้อยละ 523.7

85.6

148.1

137.0

อัตรากําไรสุ ทธิ

ร้อยละ

1.8

8.9

5.0

11.2(15)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(3) – ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

ร้อยละ

5.9

48.9

18.6

36.6

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น(4)

ร้อยละ

4.2

34.7

15.0

36.6

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(5)

ร้อยละ

2.7

11.3

5.1

12.5

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร(6)

ร้อยละ

25.6

34.7

19.2

30.0

เท่า

1.48

1.28

1.02

1.11(15)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

(2)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงิน
เพื6อวัตถุประสงค์
รวม
รวม
เฉพาะ
ณ วันที6 ระหว่ าง
ณ วันที6 31 ธันวาคม
31
กาล
ธันวาคม ณ วันที6
31
มีนาคม
2560

2561

2562

2563(14)

เท่า

2.59

1.81

2.00

1.86

เท่า

1.87

1.39

1.61

1.39

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี-ย

เท่า

36.38

9.26

7.08

11.62

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี(Debt Service Coverage Ratio)(10)

เท่า 261.11(11) 8.23(12)

2.55(13)

2.36(16)

0.37

0.32

1.20

50.9

0.0

0.0

อัตราส่ วนหนี- สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนี- สินที#มีภาระดอกเบี-ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bearing Debt)

อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(Cash basis)(8)

เท่า

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
หมายเหตุ:

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(7)

0.16

ร้อยละ 3,340.9

กําไรจากการดําเนิ นงานตามงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมเพื#อวัตถุประสงค์เฉพาะ สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2561 งบการเงินรวมสําหรั บปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินรวมระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ด
วันที# 31 มีนาคม 2563
กําไรอื#น ประกอบด้วย รายได้ทางการเงิน
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ ) ส่ วนที#เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เฉลี#ย
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ ) สําหรับงวด หารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมเฉลี#ย
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสิ ทธิ ) หารด้วยสิ นทรัพย์รวมเฉลี#ย
คํานวณจากกําไรสุ ทธิ (ขาดทุนสิ ทธิ ) บวกด้วยค่าเสื# อมราคา หารด้วยสิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ เฉลี#ย
อัตราส่ วนหนี- สินที#มีภาระดอกเบี-ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น คํานวณจากหนี- สินที#มีภาระดอกเบี-ย (Interest Bearing Debt) หารด้วย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม อนึ# ง Interest Bearing Debt หมายถึงหนี- สินที#มีภาระดอกเบี-ยทั-งหมดในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ซึ# ง
ณ วันที# 31 มีนาคม 2563 ประกอบไปด้วย 4 รายการคือ (ก) เงินกูย้ ืมระยะสั-นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (ค) หนี-สินตามสัญญาเช่าการเงิน และ (ง) หนี-สินตามสัญญาเช่า
การจ่ายชําระหนี- สิน ประกอบด้วย (ก) เงินสดจ่ายเพื#อชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และ (ข) เงินสดจ่ายเพื#อชําระคืนหนี- สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน
เป็ นการคํานวณโดยอ้างอิ งงบการเงิ นรวมสําหรั บปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมี การแสดงข้อมูล ทางการเงิ นเพื# อ
เปรี ยบเทียบสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งรายการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจําหน่ าย โดยเพิ#มค่าใช้จ่ายขนส่ ง ค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากร และค่าใช้จ่ายบริ หารคลังสิ นค้าของ SDME มูลค่ารวม
13.43 ล้านบาท ซึ# งจากเดิ มมี การบันทึ กเป็ นค่านายหน้าจ่าย ซึ# งเป็ นส่ วนหนึ# งของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย มา
บันทึกเป็ นต้นทุนขาย
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี- คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย หาร
ด้วยภาระหนี- สินเงิ นต้นในส่ วนของเงิ นกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี-ยที# ถึงกําหนดชําระในช่ วงระยะเวลาเดี ยวกัน ซึ# งเป็ นไป
ตามที#ระบุไว้ในเงื#อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

ภาระดอกเบี-ยคํานวณจากดอกเบี-ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2560 ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560 และภาระหนี- สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
อ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ภาระดอกเบี-ยคํานวณจากดอกเบี-ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2561 ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และภาระหนี- สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
อ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2560
คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย ในปี 2562 ซึ# งประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหัก
ดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ข)
กําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมา
จากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ไทยกอง จํากัด (มหาชน)
และ (ค) กําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย สําหรับงวดตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) หารด้วยดอกเบี-ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระในปี 2562 ซึ# งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี-ยจ่าย
สําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562
ซึ# งใช้ในการเลิ กกิ จการบริ ษทั ศรี ตรั งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ข) ดอกเบี-ยจ่ายสําหรั บงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31
มีนาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง
จํากัด (มหาชน) และ (ค) ดอกเบี-ยจ่ายสําหรับงวดตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงิน
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบ
บริ ษทั ) และภาระหนี- สินเงินต้นในส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี ตามที#แสดงในงบการเงินซึ# งประกอบด้วย (ก) งบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จํากัด สําหรั บปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561 และ (ข) งบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยกอง จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สิ- นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2561
คํานวณจากข้อมูลปรับปรุ งเป็ นตัวเลขเต็มปี (Annualized) เพื#อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี# ยนที#ใช้ในการคํานวณรายได้รวม ได้รับการปรับปรุ งโดยการรวมกําไร (ขาดทุน) ที#ยงั ไม่
เกิ ดขึ- นจริ ง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น ซึ# งในงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มี นาคม 2563
บริ ษทั ฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวในรายการขาดทุนอื#น มารวมเป็ นกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยน ซึ# งถื อเป็ นส่ วน
หนึ# งของรายได้อื#น เพื#อให้สอดคล้องกับการบันทึกบัญชี ในปี 2560 – 2562 และเพื#อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลรายได้
อื#นในปี 2560 – 2562 ได้ ทั-งนี- เนื# องจากบริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 9 เรื# อง เครื# องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิต- งั แต่ปี 2563
คํานวณจากกําไรก่ อนหัก ดอกเบี- ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย ตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31
มีนาคม 2563 ซึ# งประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา และค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดตั-งแต่วนั ที#
1 เมษายน 2562 ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาตั-งแต่วนั ที# 1
เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) กําไรก่อนหักดอกเบี-ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื# อมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย ตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที# 31 มี นาคม 2563 ซึ# งมาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 หารด้วยดอกเบี-ยจ่ายที#บริ ษทั ฯ ชําระตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที#
31 มีนาคม 2563 ซึ# งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี-ยจ่ายสําหรับงวดตั-งแต่วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562 ซึ# งมา
จากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ สําหรั บรอบระยะเวลาตั-งแต่ วนั ที# 1 เมษายน 2562 ถึ งวันที# 31 ธันวาคม 2562
(ภายหลังการควบบริ ษทั ) และ (ข) ดอกเบี-ยจ่ายสําหรับงวดตั-งแต่วนั ที# 1 มกราคม 2563 ถึงวันที# 31 มีนาคม 2563 ซึ# งมาจากงบ
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บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2563 และภาระหนี- สินเงินต้นในส่ วนของเงิน
กูย้ มื ระยะยาวอ้างอิงจากส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที#ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ณ วันที# 31 มีนาคม 2562
ตามที#แสดงในงบการเงินซึ# งประกอบด้วย (ก) งบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# งใช้ในการเลิก
กิจการบริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ (ข) งบการเงินสําหรับงวดสามเดื อนสิ- นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562 ซึ# ง
ใช้ในการเลิกกิจการบริ ษทั ไทยกอง จํากัด (มหาชน)
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