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ข้อมูลสรุป  
(Executive Summary) 

ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัการเสนอขาย 
ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“บริษทัฯ”) ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งศึกษาขอ้มูลในรายละเอียดจากแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนฉบบัเต็ม ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ผู ้
จดัจ  าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย  และบริษทัฯ หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือ
ช้ีชวนท่ีบริษทัฯ ยืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดท่ี้ website ของส านกังาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน 
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: ส าหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มอีุปการคุณของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษทัฯ: วนัที ่23 – 25 มถุินายน 2563 

ส าหรับผู้จองซ้ือรายย่อย: วนัที ่23 – 24 มถุินายน 2563 
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (“STA”) และบริษัทย่อย

ของ STA (ซ่ึงไม่รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ): วนัที ่23 – 24 มถุินายน 2563 
ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบุคคลทีม่คีวามสัมพนัธ์ของบริษัทฯ ซ่ึง

เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT ESOP คร้ังแรก: วนัที ่23 – 24 มถุินายน 2563) 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขาย  
ผู้เสนอขาย: บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ประเภทธุรกจิ: ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล ์

จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย: จ านวนไม่เกิน 444,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซ่ึงแบ่งเป็น 
1. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 432,780,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือรายยอ่ย ผู ้
ลงทุนสถาบัน และผู ้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ 
บริษทัฯ  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ STA และบริษทัย่อย
ของ STA (ซ่ึงไม่รวมบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

3. จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยของ 
บริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 1,700,400 หุ้นและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 
2,299,600 หุ้น รวมทั้ งส้ินจ านวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น ตามโครงการ 
STGT ESOP คร้ังแรก ในช่วงเวลาเดียวกนักบั IPO และหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ตามโครงการ  STGT ESOP ท่ีเหลือจ านวน 6,000,000 หุน้ ท่ีจะเสนอขาย
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ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ภายหลงัวนั IPO 
4. หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2. และข้อ 3. (เฉพาะหุ้น

สามัญ เพ่ิมทุนตามโครงการ  STGT ESOP ท่ี เสนอขายในช่วงเวลา
เดียวกนักบั IPO จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น) ทั้ งหมด (ถา้มี) เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือราย
ยอ่ย ผูล้งทุนสถาบนั และผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนรวมไม่เกิน 438,780,000 หุ้น โดย 
บริษทัฯ ในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ โดยมีสดัส่วนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

ประเภทผู้ลงทุน จ านวนหุ้นที่เสนอ
ขาย (หุ้น) 

สัดส่วนที่เสนอขาย  
(ร้อยละ) 

1. บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือรายยอ่ย ผูล้งทุน
สถาบัน  และผู ้มี อุปการคุณของ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยแบ่งเป็น 

432,780,000 
 

 

98.6 

- บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดั
จ  าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

178,723,200 40.7 

- ผูจ้องซ้ือรายยอ่ย 3,000,000 0.7 

- ผูล้งทุนสถาบนั  249,375,300 56.8 

- ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

1,681,500 0.4 

2. ก รรมก าร  ผู ้บ ริห าร  แ ล ะ /ห รือ
พนกังานของบริษทั STA และบริษทั
ย่อยของ STA (ซ่ึงไม่รวมบริษัทฯ 
และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ)(2) 

2,000,000 0.5 

3. พนักงานของบริษัทฯ และ /หรือ 
พ นั ก ง าน ข อ งบ ริษั ท ย่ อ ย ข อ ง 
บริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP 
คร้ังแรก(1)(2) 

1,700,400 0.4 
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(1) เฉพาะส่วนของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามโครงการ  STGT ESOP คร้ังแรก 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบั IPO จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น 
(2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรตามขอ้ 2. และ ขอ้ 3. และขอ้ 4.  (เฉพาะหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนตามโครงการ STGT ESOP ท่ีเสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับ IPO 
จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น) ทั้ งหมด (ถ้ามี) จะถูกเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือรายยอ่ย ผูล้งทุนสถาบนั และผูมี้อุปการคุณ
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ประเภทผู้ลงทุน จ านวนหุ้นที่เสนอ
ขาย (หุ้น) 

สัดส่วนที่เสนอขาย  
(ร้อยละ) 

4. บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร
ของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT 
ESOP คร้ังแรก(1)(2) 

2,299,600 0.5 

รวมทั้งส้ิน 438,780,000 100.0 

เง่ือนไขในการจดัจ าหน่าย: รับประกันการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทั้ งจ านวน (Firm Underwriting) ตาม
จ านวนหุ้นท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 34.00 บาทต่อหุ้น ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ผู ้
จองซ้ือรายยอ่ย ผูล้งทุนสถาบนั ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ และกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ STA และบริษทัยอ่ย
ของ STA (ซ่ึงไม่รวมบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 
30.60 บาทต่อหุ้น ส าหรับพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือพนกังานของบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ และบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการ 
และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP คร้ังแรก 

มูลค่าการเสนอขาย: 14,904,920,000 บาท 

มูลค่าทีต่ราไว้ (Par Value): 1.00 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบัญชี  
(Book Value): 

4.88 บาทต่อหุ้น กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 ตามงบการเงินรวมระหว่างกาล ซ่ึงเท่ากบั 4,828.08 ลา้นบาท หารดว้ย
จ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 990,000,000 หุน้ และประมาณ 13.59 บาท
ต่อหุ้น กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นภายหลงัการเพ่ิมทุนช าระแลว้
ซ่ึงค านวณจากผลรวมของมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ตามงบการเงินรวมระหว่างกาลกบัมูลค่าท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญั
สุทธิกับค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซ่ึงมี
ผลรวมอยูท่ี่ประมาณ 19,423.46  ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัภายหลงั
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การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจ านวน 1,428,780,000 หุ้น (ไม่รวมส่วนของหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนตามโครงการ  STGT ESOP ท่ีเหลือจ านวน 6,000,000 หุ้น ท่ีจะเสนอ
ขายในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ภายหลงัวนั IPO) 

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลง
สภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. จนถงึวนั
เสนอขาย: 

 ไม่มี  มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์กบักลุ่มที่ปรึกษาทางการเงนิและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น 
การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มทีป่รึกษาทางการเงนิและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่าย
หลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อ่ืนที่อาจท าให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระใน
การท าหน้าที:่  ไม่มี  มี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือและยอดคงคา้งกบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ในเครือ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูร่้วมจดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย โดยแบ่งเป็น  

(1) วงเงินกูร้ะยะสั้นจ านวน 520.00 ลา้นบาท ซ่ึงมียอดเงินกูร้ะยะสั้นคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 
0.00 บาท  

(2) วงเงินกู้ระยะยาว จ านวน 3,523.00 ล้านบาท ซ่ึงมียอดเงินกู้ระยะยาวคงค้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
จ านวน 2,937.00 ลา้นบาท  

(3) วงเงินหนังสือค ้ าประกนัจ านวน 20.00 ลา้นบาท ซ่ึงมียอดหนังสือค ้ าประกนัคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 จ านวน 6.27 ลา้นบาท และ 

(4) ยอดคงคา้งสินเช่ืออ่ืน ๆ จ านวน 120.75 ลา้นบาท 

ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพ่ือประกอบการประเมนิราคาหุ้นทีเ่สนอขาย:  

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัโดยบริษทัฯ ในคร้ังน้ีจะกระท าผ่านการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์
(Bookbuilding) ซ่ึงเป็นวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหุ้นสามญัของนกัลงทุนสถาบนัในแต่ละระดบัราคา โดยการ
ตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบนัแจง้ราคาและจ านวนหุ้นท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือมายงัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายและผูร่้วมจดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยบริษัทฯ ในคร้ังน้ีได้มีการก าหนดราคาหุ้นสามัญท่ีจะเสนอขายท่ีราคา 
34.00 บาทต่อหุน้ หากพิจารณาก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในช่วง 12 เดือนยอ้นหลงั (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 
2562 ถึงไตรมาส 1 ปี 2563) ซ่ึงเท่ากับ 899.59 ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้ งหมด
จ านวน 1,428,780,000 หุ้น (ไม่รวมส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP จ านวน 6,000,000 หุ้น ซ่ึงจะเสนอขายในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)) จะไดก้ าไรสุทธิต่อ
หุ้น (Earnings Per Share) เท่ากบั 0.63 บาทต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (“Price to Earnings Ratio : 
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P/E Ratio”) ประมาณ 54.00 เท่า ทั้ งน้ี  หากหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้ งหมดจ านวน 
1,434,780,000 หุ้น (รวมส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP จ านวน 6,000,000 หุ้น ซ่ึงจะเสนอขายในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ภายหลงั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)) จะได้ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(Earnings Per Share) เท่ากบั 0.63 บาทต่อหุน้ และ P/E Ratio ประมาณ 54.23 เท่า 

P/E Ratio ของบริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดยีวกนั:  

67.01 เท่า ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของ P/E Ratio ของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ี P/E Ratio ของบริษทัอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัอา้งอิงขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยค านวณจากก าไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มส่ีวนร่วมในการบริหาร” ทีไ่ม่ตดิ silent period:  

จ านวน 99,927,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี (ไม่รวมส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP จ านวน 6,000,000 หุน้ ซ่ึงจะเสนอขายในปีท่ี 
1 ถึงปีท่ี 2 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)) 

ตลาดรอง:  SET    MAI                   

หมวดธุรกจิ (sector): ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :   Profit test   Market capitalization test 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ: 

บริษทัฯ ประมาณการวา่เงินท่ีจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี (ไม่รวมส่วนของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อยของบริษทัฯ ตามโครงการ STGT ESOP 
จ านวน 6,000,000 หุน้ ซ่ึงจะเสนอขายในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)) ภายหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุ้น มีจ านวนประมาณ 14,595.38 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ มีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงัน้ี 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิที่ใช้โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิโดยประมาณ 

1.  การขยายก าลงัการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถุง
มือยาง และเพ่ือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยในอนาคต 

11,100.00  ปี 2563 – ปี 2569  

2.  ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือติดตั้งระบบ SAP  เพ่ือปรับเปล่ียนระบบการ
ท างานและฐานข้อมูลของบ ริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยสู่ ระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) แบบสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของแต่ละส่วนงานและทัว่ทั้งองคก์ร 

150.00 ปี 2563 – ปี 2564 

3.  ช าระคืนหน้ีเงินกู้จากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ และ/หรือบริษทั
ยอ่ย ส าหรับวงเงินกูร้วม 4,363.36 ลา้นบาท  

2,278.61 ปี 2563 

4.    ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และในกรณีท่ี 1,066.78 ปี 2563 – ปี 2569 
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วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิที่ใช้โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิโดยประมาณ 

ระยะเวลาเหมาะสมหรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอาจน าเงินไปใช้เพ่ือการช าระหน้ีเงินกู้
จากสถาบนัการเงิน หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี 

รวมทั้งส้ิน 14,595.38   

 

อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดมี้การใชเ้งินจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีตามรายละเอียดท่ีคาดหมายในตาราง
ขา้งตน้ บริษทัฯ อาจใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี ในการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารเงิน 
(Treasury Management) ของบริษทัฯ ตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ 

การประมาณการขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนั และเป็นการประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัสรรเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นคร้ังน้ี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัแผนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และประมาณการเก่ียวกับ
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปัจจุบนั ทั้งน้ี แผนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในอนาคต และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จริง อาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบนั ดงันั้น แผนการใชเ้งินท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากประมาณการท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ และอาจท าใหบ้ริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเงินท่ีจะไดรั้บในคร้ังน้ีแตกต่างไปจากประมาณการขา้งตน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล: 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30.0 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั และตามกฎหมายแลว้ ทั้งน้ี โดยตอ้งไม่เกินก าไรสะสมของบริษทัฯ ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงิน
ปันผลให้ค  านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย รวมถึงการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนท่ีจะรองรับการเติบโตของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  และขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้เสนอขายหลกัทรัพย์:  

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เกิดจากการควบบริษทั (Amalgamation) ระหวา่ง (1) บริษทั 
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี STA และบริษทัยอ่ยของ STA ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 90.2 กบั (2) 
บริษทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) (“TK”) ท่ีถือหุน้โดยบริษทั ไทยกองกรุ๊ป จ ากดั (“TKG”) ร้อยละ 95.0  ซ่ึงมี ดร.ไวยวฒิุ ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 100.0 ของทุนช าระแลว้ทั้ งหมดของ TKG เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิมจ านวน 
825,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท โดยมี STA และ
บริษทัยอ่ยของ STA เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 81.1 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2532 ภายใตช่ื้อ บริษทั สยาม
เซมเพอร์เมด จ ากัด และได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โดย 
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บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล ์ทั้งในและต่างประเทศ ณ ปัจจุบนั (ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563)  บริษัทฯ มีโรงงานผลิตทั้ งหมด 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และโรงงานสาขาตรัง ตั้งอยู่ท่ี
อ  าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง โดยโรงงานผลิตทั้ง 3 สาขาของบริษทัฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 145 สายการผลิต และมีก าลงัการ
ผลิตติดตั้งรวมประมาณ 32,619 ลา้นช้ินต่อปี  

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุ้นอยูใ่นบริษทัยอ่ยจ านวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., 
Ltd. (“SDME”) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่ายถุงมือยางในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่าย
ถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน SDME และ STU ร้อยละ 100.0 ของทุนช าระแลว้ของทั้ ง 2 
บริษทั 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หลงัการควบบริษทัและปรับโครงสร้าง ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 

 

หมายเหตุ: (1) บริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ  ากดั (“RBL”) 
 (2) บริษทั ศรีตรัง โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (“STH”) 
 (3) ประกอบดว้ย 1) นางสาวพนูสุข เชิดเกียรติก าจาย 2) นายสุเทพ พิทกัษสุ์ธีพงศ ์3) นางสาวปุณยวรรณ ศกุนตนาค 4) นางสาว 

ปัณฑิตา ศกุนตนาค 5) นายกฤดิกุล ศกุนตนาค 6) นายอนนัต ์พฤกษานุศกัด์ิ 7) นายไชยยศ สินเจริญกุล 8) นางสาวธนวรรณ 
เสง่ียมศกัด์ิ 9) นายอาศรม อกัษรน า 10) นายพนัเลิศ หวงัศุภดิลก 11) นางอรลกัษณ์ นาคินทร์ 12) นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล 
13) นายเฉีย ชี ปิง 14) นายหล่ี ซ่ือเฉียง และ 15) นายรัฐพงศ ์ลาภาโรจน์กิจ  

 (4) ประกอบดว้ย 1) นายกิติชยั สินเจริญกุล 2) นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล 3) นายสมหวงั สินเจริญกุล 4) นายลี พอล สุเมธ และ  
5) นางวรดี สินเจริญกุล 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางท่ีใชใ้นทางการแพทย ์และอุตสาหกรรมอ่ืน โดยมีผลิตภณัฑ์
หลกั ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ ทั้ งน้ี ถุงมือยางท่ี 
บริษทัฯ ผลิตและจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นถุงมือยางส าหรับใชใ้นทางการแพทย ์โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โรงงาน

 STH(2) ดร. ไวยวุ ิ บุคคล 
ธรรมดา(3) 

บุคคลที่เกีย่วโยง
ของ STA(4) 

73.2  5.4  7.1  4.5  1.9  

RBL(1) 

7.8  

STU 

100.0  

STA 

SDME 

100.0  
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ของบริษทัฯ มีก าลงัการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 32,619 ลา้นช้ินต่อปี ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตถุงมือยางรายใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นผูผ้ลิตถุงมือยางท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สาขา ที่ตั้ง ก าลงัการผลติติดตั้ง  
(ล้านช้ินต่อปี)  

วตัถุดบิหลกั ผลติภณัฑ์ 

โรงงานสาขาหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

17,041 น ้ายางขน้ 
น ้ายางสงัเคราะห์ 
 

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมี
แป้ง และไม่มีแป้ง 
ถุงมือยางไนไตรล ์

โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี อ า เภ อ ก าญ จ น ดิ ษ ฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

5,625 น ้ายางขน้ 
น ้ายางสงัเคราะห์ 

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่
มีแป้ ง  และถุงมือยางไน
ไตรล ์

โรงงานสาขาตรัง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 9,953 น ้ายางขน้ 
 

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมี
แป้ง 

ท่ีมา: บริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี  15 มิถุนายน 2563 และภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี (ณ 
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือ ก่อนการเสนอขายหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้น(5) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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. กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล(1)(2) 89,285,900 9.0 89,915,900 6.3 

4. STH 53,376,900 5.4 53,376,900 3.7 

5. นางสาวพนูสุข เชิดเกียรติก าจาย 33,182,600 3.4 33,852,600 2.4 

                                                           
1 เทียบจากก าลงัการผลิตติดตั้งของผูผ้ลิตถุงมือยาง 5 อนัดบัแรกของโลก ซ่ึงประกอบดว้ย Top Glove, Hartalega, Supermax, Kossan และบริษทัฯ 
โดยพิจารณาจากก าลงัการผลิตติดตั้งของผูผ้ลิตถุงมือยางแต่ละบริษทั ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีไดท้  าการเปิดเผยขอ้มูลก าลงัการผลิตติดตั้งต่อสาธารณชน 
โดยก าลงัการผลิตติดตั้งของแต่ละบริษทัท่ีใชอ้า้งอิง สามารถจดัล าดบัไดด้งัน้ี (1) ก าลงัการผลิตติดตั้งของ Top Glove ท่ีประมาณ 73,400 ลา้นช้ิน
ต่อปี เป็นก าลังการผลิตติดตั้ง ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ซ่ึงอ้างอิงจากรายงานรายไตรมาสของบริษทัดังกล่าว (2) ก าลังการผลิตติดตั้งของ 
Hartalega ท่ีประมาณ 36,600 ล้านช้ินต่อปี เป็นก าลงัการผลิตติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงอา้งอิงจากรายงานรายไตรมาสของบริษทั
ดงักล่าว (3) ก าลงัการผลิตติดตั้งของบริษทัฯ ท่ีประมาณ 32,619 ลา้นช้ินต่อปี เป็นก าลงัการผลิตติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลของบริษทัฯ (4) ก าลงัการผลิตติดตั้งของ Kossan ท่ีประมาณ 28,000 ลา้นช้ินต่อปี เป็นก าลงัการผลิตติดตั้ง ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ซ่ึง
อา้งอิงจากเวบ็ไซตข์องบริษทัดงักล่าว และ (5) ก าลงัการผลิตติดตั้งของ Supermax ท่ีประมาณ 24,000 ล้านช้ินต่อปี เป็นก าลงัการผลิตติดตั้ง ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงอา้งอิงจากรายงานประจ าปีของบริษทัดงักล่าว 
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รายช่ือ ก่อนการเสนอขายหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้น(5) 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และกลุ่ม 
STA(1)(3)(4) 

5,940,000 0.6 11,310,000 0.8 

7. ผูถื้อหุ้นของ TK เดิม 5,018,900 0.5 6,596,900 0.5 

8. นายหล่ี ซ่ือเฉียง 495,000 0.1 495,000 0.0 

9. ประชาชนทัว่ไป - - 430,532,000 30.1 

รวม 990,000,000 100.0 1,428,780,000 100.0 

หมายเหตุ: (1) ค านวณบนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้จองซ้ือหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจดัสรรและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของ 
บริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ในคร้ังแรกพร้อมการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(IPO) จ านวน 4,000,000 หุ้นทั้งจ  านวน 

  ทั้งน้ี หากค านวณสัดส่วนการถือหุ้นจากจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจดัสรรและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ทั้งโครงการจ านวน 10,000,000 หุ้น 
บนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ทั้งโครงการทั้งจ  านวน สดัส่วนการถือหุ้นจะเป็นดงัต่อไปน้ี 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ และ 
บริษทัย่อยของบริษทัฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ดร. ไวยวฒิุ สินเจริญกุล 70,509,200 4.9 

2. นายกิติชยั สินเจริญกุล 6,658,900 0.5 

3. นายอนนัต ์พฤกษานุศกัด์ิ 1,290,000 0.1 

4. นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 1,290,000 0.1 

5. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล 795,000 0.1 

6. นายเฉีย ชี ปิง 795,000 0.1 

7. นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล 388,900 0.0 

8. นายวิทยน์าถ สินเจริญกุล 300,000 0.0 

9. กรรมการของบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือจากรายช่ือล าดบัท่ี 1 ถึง 8 1,200,000 0.1 

10. ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 6,400,000 0.4 

11. ผูถื้อหุ้นอ่ืน 1,345,153,000 93.8 

รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,434,780,000 100.0 

 (2) กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุลขา้งตน้ เป็นการนบัรวมกลุ่มครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต เพ่ือน าเสนอขอ้มูลเท่านั้น 
 (3) ค านวณบนสมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ STA และบริษทัยอ่ยของ STA (ซ่ึงไม่รวมบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ  านวน 2,000,000 หุ้น ทั้งจ  านวน 
 (4) ไม่รวม ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิติชัย สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นางวรดี สินเจริญกุล นายสมหวงั สินเจริญกุล  

นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล นายวิทยน์าถ สินเจริญกุล และนายวิชญพ์ล สินเจริญกุล ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล 
 (5) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี (ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายช่ือ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. STA 725,037,300 50.7 

2. RBL 77,663,400 5.4 

3. ดร. ไวยวฒิุ สินเจริญกุล 70,329,200 4.9 

4. STH 53,376,900 3.7 

5. นางสาวพนูสุข เชิดเกียรติก าจาย 33,852,600 2.4 

6. Deutsche Bank AG, London Prime Brokerage 28,085,000 2.0 

7. นายวิชยั วชิรพงศ ์ 22,200,000 1.6 

8. Credit Suisse AG, Dublin Branch 19,275,000 1.3 

9. UBS AG, London Branch 18,000,000 1.3 

10. นางสาวแคทรียา บีเวอร์ 16,322,000 1.1 

11. ผูถื้อหุ้นอ่ืน 364,638,600 25.5 

รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,428,780,000 100.0 

 

สัดส่วนรายได้: 

รายได้ 

งบการเงนิรวม 
เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการผลิตและ
จดัจ าหน่ายถุงมือยาง 

    
      

 รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและ
จัดจ าห น่ าย ถุ ง มือยาง
ธรรมชาติชนิดมีแป้ง 

1,837.59 15.6 3,384.91 30.6 4,270.27 34.9 1,059.61 35.3 1,370.39 35.4 

 รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและ
จัดจ าห น่ าย ถุ ง มือยาง
ธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง 

2,297.08 19.5 3,012.07 27.2 3,204.76 26.2 838.70 27.9 1,065.01 27.5 

 รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและ
จดัจ าหน่ายถุงมือยางไน
ไตรล ์

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 

รวมรายได้จากการผลิตและ
จัดจ าหน่ายถุงมือยาง 

8,903.93 75.7 10,801.11 97.5 11,994.15 98.1 2,991.36 99.5 3,760.56 97.1 
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รายได้ 

งบการเงนิรวม 
เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที่ 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

2,342.97 19.9 187.49 1.7 - - - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 11,246.91 95.6 10,988.60 99.2 11,994.15 98.1 2,991.36 99.5 3,760.56 97.1 

3. รายไดอ่ื้น(2) 518.22 4.4 91.02 0.8 229.88 1.9 14.00(3) 0.5 112.73(3) 2.9 

รวมรายได้ 11,765.13 100.0 11,079.62 100.0 12,224.02 100.0 3,005.35 100.0 3,873.28 100.0 

หมายเหตุ: (1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติของ STU ซ่ึงในปี 2561 STA มีนโยบายในการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ
โดยตรงกบัลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 STU ไดมี้การปรับแผนการด าเนินธุรกิจ โดย
มุ่งเนน้ท่ีการจ าหน่ายถุงมือยางเท่านั้น 

(2) รายไดอ่ื้น โดยหลกัประกอบดว้ย รายไดท้างการเงิน ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน ก าไรจากการขายซากเศษวสัดุ รายได้เงินคืนภาษี รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากประกนัภยั และรายไดเ้งิน
ชดเชยโครงการสนบัสนุนสินเช่ือผูป้ระกอบการผลิตภณัฑย์างจากการยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(3) ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ซ่ึงในปี 2560 – 2562 
บริษทัฯ มีการบนัทึกรายการดงักล่าวในรายการก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น 
อยา่งไรก็ตาม ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีการบนัทึกรายการดงักล่าวในรายการขาดทุนอ่ืน  
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติัตั้งแต่ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท: 

ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ดร. ไวยวฒิุ สินเจริญกุล กรรมการ   / ประธานกรรมการบริหาร   

3. นายกิติชยั สินเจริญกุล รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร 

4. นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร 

5. นางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.วีรกร อ่องสกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

7. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการบริหาร 

8. นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายวิทยน์าถ สินเจริญกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร  

10. นายอนนัต ์พฤกษานุศกัด์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร  

11. นายเฉีย ชี ปิง กรรมการ 

12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยส์รณ  
บุญใบชยัพฤกษ ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ 

 
สรุปปัจจยัความเส่ียง: 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบซ่ึงไดแ้ก่น ้ ายางขน้ และน ้ ายางสังเคราะห์ โดยความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบหลกัอาจส่งผลให้ตน้ทุนวตัถุดิบหลักของบริษัทฯ และความตอ้งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของ 
บริษทัฯ ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอาจไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภณัฑห์รือ
เง่ือนไขทางการคา้อ่ืนๆ กบัลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งทนัท่วงที อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีนโยบายใน
การจดัการความเส่ียง เช่น การซ้ือน ้ ายางขน้ดว้ยสูตรราคาท่ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงราคาตามดชันีของตลาด และ
การก าหนดสูตรราคาผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ขายให้ลูกค้าท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแท้จริงในการผลิต
ผลิตภณัฑใ์หใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ เป็นตน้ 

1.2. ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
เขา้ท าสัญญาซ้ือขายน ้ ายางขน้กบักลุ่ม STA โดยสัญญาซ้ือขายน ้ ายางขน้ดงักล่าวก าหนดให้กลุ่ม STA มีหน้าท่ี
ตอ้งจดัหาน ้ ายางขน้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในปริมาณท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบราย
ส าคญัต่างๆ มาอยา่งยาวนาน บริษทัฯ มีการเตรียมความพร้อมโดยการจดัหาผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ ายางขน้
และน ้ ายางสงัเคราะห์รายอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือกของบริษทัฯ ในกรณีท่ีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายน ้ ายางขน้และน ้ ายาง
สังเคราะห์ของบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาน ้ ายางขน้และน ้ ายางสังเคราะห์ท่ีมีคุณภาพให้กับบริษทัฯ ได้อย่าง
เพียงพอและต่อเน่ืองได ้

1.3. ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง ทั้ งการแข่งขันกับผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัและผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ดแทน 

1.4. ความเส่ียงจากการพึ่งพิง STA ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในการจดัหาน ้ ายางขน้และไมฟื้นซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ และการให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถจดัหาน ้ ายางขน้จาก
ผูผ้ลิตอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานผลิตของบริษทัฯ หรือในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยได ้ซ่ึงปัจจุบนั มี
ผูผ้ลิตหลายรายในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งโรงงานผลิตของบริษทัฯ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตน ้ ายางขน้ท่ีสามารถ
รองรับความตอ้งการของบริษทัฯ นอกจากน้ี ส าหรับการให้บริการอ่ืนๆ จากกลุ่ม STA นั้น บริษทัฯ ไดพ้ฒันา
บุคลากรของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัหาวตัถุดิบและการให้บริการ
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ต่างๆ จากกลุ่ม STA โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดซ้ือได้ติดตามและแสวงหาผู ้จัดหาหรือผู ้
ใหบ้ริการรายอ่ืนๆ ในตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลให้กลุ่ม STA 
ไม่สามารถจดัหาหรือใหบ้ริการแก่บริษทัฯ ตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการได ้

1.5. ความเส่ียงจากการจดัหาสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ หรือการข้ึนราคาอยา่งมีนยัส าคญัของ
สาธารณูปโภค 

1.6. ความเส่ียงจากการท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายของบริษทัฯ ไม่จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ อีกต่อไปและบริษทัฯ ไม่
สามารถจดัหาผูแ้ทนจ าหน่ายมาทดแทนได ้

1.7. ความเส่ียงเก่ียวกบัการผิดนดัของลูกหน้ี 
1.8. ความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัฯ อาจมีความคุม้ครองไม่เพียงพอ 
1.9. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษทัฯ หากกิจการของบริษทัฯ หรือกิจการของผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้แก่บริษทัฯ 

ตอ้งหยุดชะงัก ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ธุรกิจของ 
บริษทัฯ หรือการจดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้อาจไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั 

1.10. ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชใ้นการด าเนินงานโดย
ปกติ อาจเกิดความขดัขอ้งดว้ยเหตุผลหลายประการท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

1.11. ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งครบถว้น 

1.12. ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกหรือปรับลดสิทธิประโยชน์ทางการคา้และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐในตลาด
ต่างประเทศ 

1.13. ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
1.14. ความเส่ียงจากขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑว์า่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงกฎหมายแข่งขนัทางการ

คา้ฉบบัใหม่ของประเทศไทย 
1.15. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาด หรือปัญหาร้ายแรงด้าน

สาธารณสุขอ่ืนๆ 

2. ความเส่ียงในการบริหารจดัการ 

2.1 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ก่ึงหน่ึง ซ่ึงมีอ านาจควบคุมกิจการและอาจมีผลประโยชน์
ท่ีแตกต่างจากผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหารหลกัและพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ 
2.3 ความเส่ียงจากความสามารถของบริษทัฯ ในการจดัหาแรงงานท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
3.2 ความเส่ียงจากการมีภาระหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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4. ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม่ 

4.1 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินลงทุนในโครงการขยายก าลงัการผลิตของบริษทัฯ 
4.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราของ

ภาครัฐ 
4.3 ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือบริษทัฯ อาจสูญเสีย

โอกาสในการลงทุน 

5. ความเส่ียงเกีย่วกบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

5.1 ความเส่ียงจากการน าหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
5.2 ความเส่ียงจากราคาหุน้สามญัของบริษทัฯ อาจผนัผวนซ่ึงก่อใหเ้กิดผลขาดทุนอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูล้งทุนท่ีซ้ือหุน้

สามญัของบริษทัฯ ในการเสนอขายหุน้คร้ังน้ี 
5.3 ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายและการส่งมอบหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
5.4 ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นต่างดา้ว ซ่ึงอาจท าใหค้วามสามารถของผูล้งทุนในการโอนหุ้นของ

บริษทัฯ ถูกจ ากดัและมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ 
5.5 ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ อาจขายหุ้นท่ีถืออยู่ในอนาคต ภายหลงัการเสนอขายหุ้นใน 

คร้ังน้ี 

สรุปฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 

งบการเงนิรวม  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม  6,720.80  100.0 10,651.80  100.0 13,216.10 100.0 13,788.56 100.0 

หน้ีสินรวม  4,851.13  72.2  6,862.43  64.4 8,814.07 66.7 8,960.48 65.0 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม  1,869.67  27.8  3,789.37  35.6 4,402.03 33.3 4,828.08 35.0 

สรุปผลการด าเนินงาน  

งบก าไรขาดทุน 
 

งบการเงนิรวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 

งบการเงนิรวม  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 

มีนาคม 
 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 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 



   
 

หนา้ 15 
 

งบก าไรขาดทุน 
 

งบการเงนิรวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 

งบการเงนิรวม  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 

มีนาคม 
 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย (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) 

ก าไรขั้นตน้ 798.35 7.1 1,808.90(1) 16.5 1,438.66 12.0 393.32 13.1 706.63 18.8 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี /
งวด 

214.54 1.9 981.58 8.9 613.91 5.1 148.56 5.0 421.89 11.2 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 

1.50(2)  5.27(2)  0.83 (3)  0.78(2)  0.43(4)  

หมายเหตุ: (1) อา้งอิงงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีการแสดงข้อมูลทางการเงินเพ่ือเปรียบเทียบส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่งผลให้บริษทัฯ ปรับปรุงรายการตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย โดยเพ่ิม
ค่าใชจ่้ายขนส่ง ค่าใชจ่้ายพิธีการศุลกากร และค่าใชจ่้ายบริหารคลงัสินคา้ของ SDME มูลค่ารวม 13.43 ลา้นบาท ซ่ึงจากเดิมมี
การบนัทึกเป็นค่านายหนา้จ่าย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย มาบนัทึกเป็นตน้ทุนขาย 

 (2) ค านวณจากก าไรส าหรับปี / งวด ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัจ านวน 
200,000,000 หุ้น 

 (3) ค านวณจากก าไรส าหรับปี / งวด ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัจ านวน 
762,693,169 หุ้น 

 (4) ค านวณจากก าไรส าหรับปี / งวด ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัจ านวน 
990,000,000 หุ้น 

สรุปอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิรวม 
เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
ระหว่างกาล  
ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 

2560 2561 2562 2563(10) 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 7.1 16.5 12.0 18.8 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(1) ร้อยละ 2.1 12.3 7.6 13.1 

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 1.8 8.9 5.0 11.2(11) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ)(2)  

ร้อยละ 5.9 48.9 18.6 36.6 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(3) ร้อยละ 4.2 34.7 15.0 36.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(4) ร้อยละ 2.7 11.3 5.1 12.5 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า  2.59   1.81  2.00 1.86 
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อตัราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิรวม 
เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
ระหว่างกาล  
ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 

2560 2561 2562 2563(10) 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น (Interest Bearing Debt)(5) 

เท่า  1.87   1.39  1.61 1.39 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 36.38 9.26 7.08 11.62 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี(6) เท่า 261.11(7) 8.23(8) 2.55(9) 2.36(12) 

หมายเหตุ: (1)  ก าไรจากการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 (2)  ค านวณจากก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เฉล่ีย 
 (3)  ค านวณจากก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) ส าหรับงวด หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเฉล่ีย 
 (4)  ค านวณจากก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หารดว้ยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
 (5)  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ค  านวณจากหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) หารดว้ย

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม อน่ึง Interest Bearing Debt หมายถึงหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึง 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ประกอบไปดว้ย 4 รายการคือ (ก) เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ข) เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน (ค) หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน และ (ง) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (6)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ค  านวณจากก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย หาร
ดว้ยภาระหน้ีสินเงินตน้ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 

 (7)  ภาระดอกเบ้ียค  านวณจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีบริษทัฯ ช าระในปี 2560 ตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และภาระหน้ีสินเงินตน้ในส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
อา้งอิงจากส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 (8)  ภาระดอกเบ้ียค  านวณจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีบริษทัฯ ช าระในปี 2561 ตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และภาระหน้ีสินเงินตน้ในส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
อา้งอิงจากส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 (9)  ค านวณจากก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ในปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ก าไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงิน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงใช้ในการเลิกกิจการบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (ข) 
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงมา
จากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงใช้ในการเลิกกิจการบริษทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) 
และ (ค) ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 (ภายหลงัการควบบริษทั) หารดว้ยดอกเบ้ียจ่ายท่ีบริษทัฯ ช าระในปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ดอกเบ้ียจ่าย
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
ซ่ึงใช้ในการเลิกกิจการบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (ข) ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงใช้ในการเลิกกิจการบริษทั ไทยกอง 
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จ ากดั (มหาชน) และ (ค) ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ภายหลงัการควบ
บริษทั) และภาระหน้ีสินเงินตน้ในส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอา้งอิงจากส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี ตามท่ีแสดงในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย (ก) งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยกอง จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 (10)  ค านวณจากขอ้มูลปรับปรุงเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตได้ 

 (11)  ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการค านวณรายไดร้วม ไดรั้บการปรับปรุงโดยการรวมก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง (Unrealized Gain/ Loss) จากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ซ่ึงในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
บริษทัฯ มีการบนัทึกรายการดงักล่าวในรายการขาดทุนอ่ืน มารวมเป็นก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงของรายไดอ่ื้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบนัทึกบญัชีในปี 2560 – 2562 และเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลรายได้
อ่ืนในปี 2560 – 2562 ได ้ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบติัตั้งแต่ปี 2563 

 (12)  ค านวณจากก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 
1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ภายหลงัการควบบริษทั) และ (ข) ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หารดว้ยดอกเบ้ียจ่ายท่ีบริษทัฯ ช าระตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 ซ่ึงประกอบด้วย (ก) ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(ภายหลงัการควบบริษทั) และ (ข) ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงมาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และภาระหน้ีสินเงินตน้ในส่วนของ
เงินกูย้ืมระยะยาวอา้งอิงจากส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 ตามท่ีแสดงในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย (ก) งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงใช้ใน
การเลิกกิจการบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ (ข) งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 ซ่ึงใชใ้นการเลิกกิจการบริษทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

เพ่ือให้นกัลงทุนเขา้ใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโนม้การท าธุรกิจ รวมทั้งสามารถวเิคราะห์และเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานในอดีตได ้การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ จะอา้งอิงจาก (1) งบการเงินรวมเพื่อ
วตัถุประสงค์เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (2) งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ (3) งบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ส าหรับงบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 นั้น เน่ืองจาก  
ดร.ไวยวฒิุ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการของ STA ไดเ้ขา้ลงทุนใน TK ผา่นการถือหุน้ของ TKG ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 16 
สิงหาคม 2561 เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางการบญัชีภายหลงัจากการควบบริษทั บริษทัฯ จึงเลือกท่ีจะน าแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั มาปฏิบติัใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ซ่ึง
ก าหนดให้ใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนไดเ้สีย (similar to pooling of interests) ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท างบการเงิน
รวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะข้ึน โดยถือเสมือนวา่ ดร.ไวยวฒิุ เขา้ลงทุนใน TK โดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ และ TK ไดค้วบกบั
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561  
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ในส่วนของการปรับโครงสร้างบริษทัโดยการซ้ือเงินลงทุนใน SDME จากบริษทั สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของ STA และการปรับโครงสร้างบริษทัโดยการซ้ือหุน้ใน STU จาก STA นั้น เน่ืองจากการซ้ือบริษทัยอ่ยทั้ง
สองบริษทัดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของ STA ทั้งก่อนและหลงัการซ้ือกิจการ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า
งบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะข้ึนโดยรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 หรือตั้งแต่วนัท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ โดยไม่ค านึงถึงวนัท่ีเกิดการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจริง  

ดงันั้น งบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จึงไดถู้กจดัท า
ภายใตแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี ส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนวา่การควบบริษทัระหวา่ง
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ TK เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ดร. ไวยวฒิุ เขา้ลงทุน
ใน TK และการปรับโครงสร้างบริษทัโดยการซ้ือเงินลงทุนใน SDME เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
SDME จดัตั้งบริษทั และการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ STU เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ตามล าดบั ดงันั้น งบการเงินรวม
เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบริษทัฯ ไดร้วมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ  SDME ตั้งแต่วนัท่ี 30 
มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ  STU ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK ตั้งแต่วนัท่ี 16 
สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ TK”)  

นอกจากน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยถือเสมือนวา่การควบบริษทัเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ี  
ดร. ไวยวฒิุ เขา้ลงทุนใน TK และถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งซ่ึงไดแ้ก่ SDME และ STU ไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่ม
บริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 จะรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK/ โรงงานสาขาตรัง อนัเป็นผลมาจาก
การควบบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และส าหรับขอ้มูลทางการเงินท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ TK อนัเป็นผลมาจาก
การควบบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (“การรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
TK อนัเป็นผลจากการควบบริษทั”) นอกจากน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จะรวม
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และส าหรับขอ้มูลทางการเงินท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะรวมฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในส่วนของงบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 นั้น ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยถือเสมือนวา่การควบบริษทัเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 
สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ดร. ไวยวฒิุ เขา้ลงทุนใน TK และถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งซ่ึงไดแ้ก่ SDME และ STU 
ไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จะมีการรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ TK อนัเป็นผลจากการควบ
บริษทั นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จะรวมฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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ทั้งน้ี การรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ในงบการเงินรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมไปถึงการรวมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของ SDME และ STU ในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบ
การเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รวมเรียกวา่การรวมฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของ SDME และ STU (“การรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SDME และ STU”) 

นอกจากน้ี ในช่วงปี 2560 – 2561 STU ยงัมีการประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น รายได้ของบริษทัฯ ในปี 2560 และปี 2561 จึงมีการรวมรายได้จากการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
ธรรมชาติของ STU อยา่งไรก็ดี เน่ืองจาก STA มีนโยบายในการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติโดยตรงกบัลูกคา้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 STU จึงไดมี้การปรับแผนการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ท่ีการจ าหน่ายถุงมือยาง
เท่านั้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 11,765.13 ล้านบาท 
11,079.62 ลา้นบาท และ 12,224.02 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 685.51 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.8 ในปี 2561 และเพ่ิมข้ึน 
1,144.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.3 ในปี 2562 โดยในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลงจากการลดลงของรายไดอ่ื้น และ
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑย์างธรรมชาติของ STU ท่ีลดลง สุทธิกบัรายไดจ้ากการขายถุงมือยางเพ่ิมข้ึนจากปริมาณการขาย
ถุงมือยางท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายเขา้ไปในตลาดใหม่ๆ อาทิ  ประเทศอินเดีย ประเทศ
แอฟริกาใต ้และประเทศแถบลาตินอเมริกา เป็นตน้ รวมไปถึงการรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินง านของ TK ในปี 
2561 ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอนัเป็นผลมาจากปริมาณการขาย
ถุงมือยางท่ีเพ่ิมข้ึน การรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงรายไดท้างการเงินและรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สุทธิกบัการ
ลดลงของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑย์างธรรมชาติของ STU เน่ืองจากในปี 2561 STA มีนโยบายในการขายผลิตภณัฑย์าง
ธรรมชาติโดยตรงกบัลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 STU ไดมี้การปรับแผนการด าเนิน
ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ท่ีการจ าหน่ายถุงมือยางเท่านั้น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 2,989.25 ลา้นบาท และ 
3,759.17 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 769.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.8 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้าก
การขายอนัเป็นผลมาจากปริมาณการขายถุงมือยางท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมาจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยาย
โรงงานสาขาตรัง ซ่ึงสามารถผลิตไดค้รบทุกสายการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 รวมไปถึงปริมาณความตอ้งการใชถุ้งมือ
ยางในตลาดโลกท่ีมากข้ึนจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุทธิกบัการลดลงของก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน และรายไดท้างการเงินท่ีลดลงจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีปรับตวัลดลงตั้งแต่งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 798.35 ลา้นบาท 1,808.90 
ลา้นบาท และ 1,438.66 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 1,010.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 126.6 ในปี 2561 และลดลง 370.24 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 20.5 ในปี 2562 คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 16.5 และร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 
อยา่งไรก็ดี อตัราก าไรขั้นตน้จากธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางในปี 2560 – 2562 เท่ากบัร้อยละ 8.3 ร้อยละ 16.8 และ
ร้อยละ 12.0 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขาย
ถุงมือยางอนัเป็นผลจากการขยายก าลงัการผลิต ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of 
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Scale) นอกจากน้ี ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของถุงมือยางธรรมชาติ ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากราคาน ้ า
ยางขน้ซ้ือเขา้เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของบริษทัฯ ซ่ึงมีการปรับลดลงในปี 2561 ในอตัราร้อยละ 29.3 ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี การลดลงของก าไรขั้นตน้ในปี 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีสกลุเงินบาทแขง็ค่าเม่ือเทียบ
กบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีสกุลเงินริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งปรับราคาขายถุงมือยางลง เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งใน
ประเทศมาเลเซียได ้

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย
ถุงมือยางเท่ากบั 393.32 ลา้นบาท และ 706.63 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 313.31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 79.7 คิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 13.1  และร้อยละ 18.8 ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายถุงมือยางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงการท่ีสายการผลิตใหม่ภายใต้
โครงการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการผลิตท่ี
สูงข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนขายของบริษทัฯ ได ้นอกจากน้ี ราคาน ้ ายางสังเคราะห์ซ้ือเขา้เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทัฯ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีการปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 15.0 เม่ือเทียบกับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบโลกไดล้ดลงอยา่งมีนัยส าคญัตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2563 อนัเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกบัปริมาณอุปทานน ้ ามนัดิบท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งกะทนัหนัจากการระงบัขอ้ตกลงเก่ียวกบัการลดปริมาณการผลิตน ้ ามนัดิบระหวา่งองคก์รร่วมประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัเพ่ือ
การส่งออก (Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC”) และประเทศคู่คา้ท่ีไดต้กลงกนัก่อนหนา้น้ี ส่งผลให้
บริษทัฯ มีตน้ทุนน ้ ายางสงัเคราะห์ท่ีต ่าลง สุทธิกบัราคาการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ายางธรรมชาติซ้ือเขา้เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบังวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามการเคล่ือนไหวของราคาน ้ ายางข้น 60% จากคณะกรรมการยางพารามาเลเซีย 
(Malaysian Rubber Board “MRB”) ซ่ึงเป็นราคาตลาดท่ีไดถู้กอา้งอิงในการค านวณสูตรราคาภายใตส้ญัญาซ้ือขายน ้ ายางขน้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 214.54 ลา้นบาท 981.58 ลา้น
บาท และ 613.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 8.9 และ ร้อยละ 5.0 ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 767.04 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 357.5 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้ รวมถึงการลดลงของค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแยกกิจการ (Demerger) ระหวา่ง STA กบั 
Semperit  สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายพนกังานของ STU ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 24.76 ลา้นบาท ในปี 2561 อนั
เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดของ STU เพ่ือดูแลธุรกิจจดัจ าหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัฯ เพ่ือใช้ในการปรับ
โครงสร้างเงินทุนภายหลงัจากการแยกกิจการ (Demerger) ระหวา่ง STA และ Semperit เตม็ปีในปี 2561 รวมถึง บริษทัฯ ยงั
ไดมี้เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงิน เพ่ือใชใ้นการขยายโรงงานและปรับปรุงระบบสายการผลิต และบริษทัฯ 
ยงัมีการรวมค่าใชจ่้ายทางการเงินของ TK จ านวน 19.49 ลา้นบาท ในปี 2561 อนัเป็นผลมาจากการรวมฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของ TK นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายเพ่ือระงบัขอ้พิพาทจากการแยกกิจการ (Demerger) 
ระหวา่ง STA กบั Semperit และลดลง 367.67 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.5 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ก าไรขั้นตน้ การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายทางการเงิน อนัเป็นผลมาจาก (1) การ
รับโอนพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายการตลาดจากกลุ่ม STA (2) การรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ TK อนัเป็น
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ผลจากการควบบริษทั ซ่ึงมีการรวมค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารของ TK/โรงงานสาขาตรัง เต็มปีในปี 
2562 (3) การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใชจ่้ายเก่ียวกับบุคลากรของ SDME และ STU อนัเป็นผลมาจาก
ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน และ (4) ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมจากสถาบนั
การเงิน เพื่อใชใ้นการขยายโรงงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เทียบกบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิเท่ากบั 148.56 ลา้นบาท และ 421.89 ลา้นบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 273.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 184.0 คิดเป็น
อตัราก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2563  เท่ากบัร้อยละ 5.0 และ ร้อยละ 11.2 ตามล าดบั 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้ การลดลงของค่าใชจ่้ายทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ลดลง และ
การลดลงของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากสิทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน
จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และการขยายโรงงานสาขาตรัง 
สุทธิกบัการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายจากการรับโอนพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายการตลาดจากกลุ่ม STA และปริมาณ
การขายถุงมือยางท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจากค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการส านกังานของ 
SDME ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการระบบ SAP ค่าตอบแทนกรรมการ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน / หน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัฯ และ SDME อนัเป็นผลจากการท่ีในปี 2563 บริษทัฯ ได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 6,720.80 ลา้นบาท และ  10,651.80 
ลา้นบาท และ 13,216.10 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน  3,931.00 ลา้นบาท หรือร้อยละ 58.5 ในปี 2561 และเพ่ิมข้ึน 2,564.29 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.1 ในปี 2562 โดยสินทรัพยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายโรงงานและการ
ปรับปรุงสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตถุงมือยาง (2) ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากปริมาณการขายถุงมือยางท่ี
เพ่ิมข้ึน (3) สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน และ (4) การรวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ TK 
มูลค่า 1,858.93 ลา้นบาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ TK ในขณะท่ีสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง และ (2) สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยหลกั
คือลูกหน้ีสรรพากร ซ่ึงเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืนคงคา้งภายหลงัการควบบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 13,216.10 ลา้น
บาท และ 13,788.56 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 572.46 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
(1) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (2) สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (3) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัฯ ติดตั้งสายการผลิต
ของโครงการขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาตรัง แลว้เสร็จครบทุกสายการผลิตในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และ 
(4) สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 4,851.13 ลา้นบาท 6,862.43 ลา้นบาท 
และ 8,814.07 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 2,011.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.5 ในปี 2561 และเพ่ิมข้ึน 1,951.64 ลา้นบาท 
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หรือร้อยละ 28.4 ในปี 2562 โดยหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก (1) บริษทัฯ กูเ้งินจ านวน 1,650.00 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงิน เพื่อน ามาขยายโรงงานและปรับปรุง
สายการผลิต โดยเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีก าหนดการเร่ิมช าระคืนเงินตน้งวดแรกในปี 2561 สุทธิกบัการช าระคืนเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,050.00 ลา้นบาท รวมถึงมีการรวมเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ TK จ านวน 1,248.34 ลา้น
บาท จากการรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ TK และ (2) เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตถุงมือยาง เพ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตของบริษทัฯ ในขณะท่ีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทียบ
กบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัฯ กูเ้งินจ านวน 3,068.00 ลา้นบาท จากสถาบนั
การเงินเพ่ือน ามาขยายโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรัง สุทธิกบั (1) การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินจ านวน 206.50 ลา้นบาท และ (2) การช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,020.00 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 8,814.07 ลา้นบาท และ 8,960.48 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 146.41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของ (1) เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงโดยหลกัมาจากรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และเจา้หน้ีภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย (2) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน อันเกิดจากส่วนต่างของมูลค่าตราสารอนุพันธ์ตามสัญญากับราคาตลาด (Mark to Market) โดยมูลค่าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลดลงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัท่ีลดลง ประกอบกบัการท่ีสกุลเงินบาทอ่อนค่าเม่ือเทียบกบั
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาส่งผลให้มูลค่าสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ลดลง และ (3) หน้ีสินตามสัญญาเช่า อนัเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชแ้ทน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า สุทธิกบัการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯ ไดมี้การช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 188.01 ลา้นบาท และการ
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 231.00 ลา้นบาท  

ส าห รับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 2561 2562 และ ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี 261.11 เท่า 8.23 เท่า 2.55 เท่า และ 2.36 เท่า ตามล าดบั ลดลงในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัฯ เพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนภายหลงัจากการแยกกิจการ 
(Demerger) ระหว่าง STA และ Semperit จ านวน 3,000.00 ลา้นบาท ในปี 2560 ส่งผลให้มีการรับรู้ดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเตม็ปีในปี 2561 ในขณะท่ีก่อนหนา้ปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ใดๆ ลดลงในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายท่ีลดลง 
ในขณะท่ีส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีการช าระในปี 2562 รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในปี 2562 
เพ่ิมข้ึนจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาขยายโรงงานและปรับปรุงสายการผลิต และลดลงในงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีมากกวา่ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ทั้งน้ี 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมซ่ึงระบุว่าอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1.10 เท่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1,869.67 ลา้นบาท 3,789.37 ลา้น
บาท และ 4,402.03 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 1,919.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 102.7 ในปี 2561 และเพ่ิมข้ึน 612.66 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 16.2 ในปี 2562 โดยส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลการด าเนินงานในปี 2561 สุทธิกบัเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
รวมถึงการรวมส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างจ านวน 1,358.46 ลา้นบาท ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนโดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมจากผลการ
ด าเนินงานระหวา่งปี 2562 รวมถึงมีการรับรู้ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั จ านวน 483.69 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้รับมาตามวิธีซ้ือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 สุทธิกบัการรับรู้ส่วนท่ีต ่ากว่าทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวน 143.21 ลา้นบาท   

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 4,402.03 ลา้นบาท และ 
4,828.08 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 426.05 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนจากผล
การด าเนินงานในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทัฯ ไม่ไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ 

นักลงทุนสัมพนัธ์: 

ช่ือ:  นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง 
สถานท่ีติดต่อ: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขท่ี 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท:์ 02-207-4500 ต่อ 1404 
โทรสาร:  02-108-2244 
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ข้อมูลทัว่ไป   
ข้อมูลทัว่ไป   
 

ช่ือบริษทั / ช่ือยอ่
หลกัทรัพย ์ 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) / STGT 

ท่ีอยู/่เบอร์โทรศพัทแ์ละ
โทรสาร/URL 
 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 110 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90230 
โทรศพัท ์: 02-207-4500 
โทรสาร : 02-108-2241-44 
เวป็ไซต ์: www.sritranggloves.com 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
ผูรั้บประกนัการจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน (หุน้) 1,434,780,000 
ทุนช าระแลว้ (หุน้) 1,428,780,000 
จ านวนหุน้และระยะเวลา
หา้มขายหุน้ 

785,829,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีหุ้นของบริษทัฯ เร่ิมท าการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงห้ามออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้น
ของบริษทัฯ เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
สามารถขายหุ้นได้ในจ านวนร้อยละ 25.0 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย และ
สามารถขายส่วนท่ีเหลือทั้งหมดไดเ้ม่ือครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

ข้อมูล
เกีย่วกบั 
งบการเงนิ    

วนัท่ีส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี  

31 ธนัวาคม 

นโยบายการน าส่งงบ
การเงิน 

งบการเงนิรายไตรมาส 

บริษทัฯ จะน าส่งงบการเงินไตรมาส 1 งบการเงินไตรมาส 2 และงบการเงินไตรมาส 3 ท่ี
ไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 45 วนั นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของแต่ละไตรมาส แต่บริษทัฯ จะไม่น าส่งงบการเงินไตรมาส 4 

งบการเงนิประจ าปี 

บริษัทฯ จะน าส่งงบการเงินประจ าปีท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
แล ้วให ้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส าน ักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 2 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

ส านกังานตรวจสอบ
บญัชี  

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชี  1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 
2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 หรือ 
3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5730 

สรปุข้อสนเทศ (ส่วนเพ่ิมเติม) 
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ข้อมูลทัว่ไป   
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน  
3 ปีย้อนหลงั
และงวดสะสม
ล่าสุด 

 

งบการเงนิรวมเพ่ือวตัถุประสงค์
เฉพาะของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 

งบการเงนิรวม 
ของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลของ
บริษัทฯ  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่
31 มนีาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1  
ปี 2563 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 9.35(1) 18.95(1) 5.77(2) 4.88(3) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้(4)  1.50(1) 5.27(1) 0.83(2) 0.43(3) 
เงินปันผลต่อหุน้  35.84(1) 2.50(1) 0.0(2) 0.0(3) 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อย
ละ)(5) 

3,340.9 50.9 0.0 0.0 

ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน  
3 ปีย้อนหลงั
และงวดสะสม
ล่าสุด (อ้างองิ
งบการเงนิตาม
กฎหมายของ
บริษัท ศรีตรัง
โกลฟส์ 
(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
ส าหรับ ปี 
2560 และปี 
2561)(6) 

งบการเงิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทั 
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
ของบริษัทฯ 

ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลของ
บริษัทฯ  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่
31 มนีาคม 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1  
ปี 2563 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 9.40(1) 12.30(1) 5.77(2) 4.88(3) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้(4)  1.58(1) 5.41(1) 0.83(2) 0.43(3) 
เงินปันผลต่อหุน้  35.84(1) 2.50(1) 0.0(2) 0.0(3) 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อย
ละ)(5) 

2,275.2 46.2 0.0 0.0 

อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

เง่ือนไขการรับ
หลกัทรัพย ์ 

-ไม่มี- 

การจดัสรรหุน้ส่วนเกิน  -ไม่มี- 
 
หมายเหตุ: (1) ค านวณโดยใชจ้  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจ านวน  200,000,000 หุ้น 

 (2) ค านวณโดยใชจ้  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจ านวน  762,693,169 หุ้น 
 (3) ค านวณโดยใชจ้  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจ านวน  990,000,000 หุ้น 

(4) ค านวณจากก าไรส าหรับปี / งวด ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
(5) ค านวณจากเงินปันผลจ่ายหารดว้ยก าไรส าหรับปี / งวด 
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(6) งบการเงินตามกฎหมายของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ส าหรับปี 2560 และปี 2561 เป็นงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงไม่รวมผลการด าเนินงานของ TK SDME และ STU 

คณะกรรมการบริษัท  
ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ สกลุ ต าแหน่งทีส่ าคญั วนัเร่ิมต้น 

1 นาย ประกอบ วศิิษฐกิ์จการ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

31 พฤษภาคม 2562 

2 ดร. ไวยวฒิุ สินเจริญกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   1 เมษายน 2562(1)(2) 

3 นาย กิติชยั  สินเจริญกลุ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 1 เมษายน 2562(1)(3) 

4 นาย วรีสิทธ์ิ  สินเจริญกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร 1 เมษายน 2562(1)(4) 

5 นางสาว  จริญญา จิโรจน์กลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 

1 เมษายน 2562(1) 

6 นางสาว ธนวรรณ  เสง่ียมศกัด์ิ กรรมการ  / ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

1 เมษายน 2562(1)(5) 

7 นาย วทิยน์าถ  สินเจริญกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร 1 เมษายน 2562(1)(6) 
8 นาย อนนัต ์ พฤกษานุศกัด์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร 1 เมษายน 2562(1)(7) 

9 นาย เฉีย  ชี ปิง กรรมการ 1 เมษายน 2562(1)(8) 

10 ศาสตราจารย์
คลินิก 
นายแพทย ์ 

สรณ บุญใบชยัพฤกษ ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 26 สิงหาคม 2562 

11 นาง อุณากร  พฤฒิธาดา กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

31 พฤษภาคม 2562 

12 ศาสตราจารย ์
ดร. 

วรีกร  อ่องสกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

31 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ: (1) วนัท่ีบริษทัฯ เกิดข้ึนจากการควบบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั และ (2) 
TK   

 (2) ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั 
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2532 ซ่ึงภายหลงับริษทัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 (3) นายกิติชยั สินเจริญกุล เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2532 
ซ่ึงภายหลงับริษทัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 (4) นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 – 
26 กุมภาพนัธ์ 2556 และตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 ซ่ึงภายหลังบริษทัดงักล่าวได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 (5) นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 
26 เมษายน 2560 

 (6) นายวิทยน์าถ สินเจริญกุล เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 8 
สิงหาคม 2560 

(7) นายอนนัต ์พฤกษานุศกัด์ิ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2556 ซ่ึงภายหลงับริษทัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

(8) นายเฉีย ชี ปิง เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ล าดบั 
 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น (ร้อยละ)  

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ตามราคาทุน) (ล้านบาท) 

1. SDME(1) ผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมือยางใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

139.43 100.0 163.07(2) 

2. STU ผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมือยางใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

384.31(3) 100.0 205.08(4) 

 
หมายเหตุ: (1) SDME มีอายใุนการด าเนินธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2590 โดยอายใุนการด าเนินธุรกิจสามารถ

ขยายต่อไปไดห้ากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ SDME และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ก่อนวนัหมดอาย ุ
 (2) อา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นราคาทุน 
 (3) เป็นผลรวมจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ STU ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 179.23 ล้านบาท โดยอา้งอิงจากงบ

การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
จ  านวน 6.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 205.08 ลา้นบาท 

 (4) STU ได้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 205.08 ลา้นบาท 

 



   
 

หนา้ 28 
 

จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นสรุปขอ้สนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง  
 
 

 
 

.................................................................................................. 
นายกิติชยั สินเจริญกลุ 

(กรรมการ) 
 
 

 
 

.................................................................................................. 
นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 

(กรรมการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


