
 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท า 

และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน 

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตกำรสอบทำน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

  



 

 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น  
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบักรณีดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.2 เพื่อวตัถุประสงคท์างการบญัชี การควบบริษทัดงักล่าวถือเสมือนเป็นการจดัโครงสร้างของกลุ่มบริษทั
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงันั้น จึงจดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงั โดยถือเสมือนวา่การควบรวมบริษทั
เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ถึงแมว้า่รูปแบบทางกฎหมาย บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนจากการ                                

ควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ก็ตาม 

ขอ้ 1.3 การจดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อสะทอ้นเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
จากการซ้ือบริษทัยอ่ยสองแห่ง โดยถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทัน้ีไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มบริษทั
ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2563 



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 516,207,791           581,264,398           162,947,070           557,163,099           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 1,923,045,760        1,611,825,443        2,182,611,923        1,726,140,774        

สินคา้คงเหลือ 5 1,754,821,029        1,611,750,682        1,482,692,142        1,343,588,550        

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน -                              21,761,393             -                              21,761,393             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 524,193,734           485,705,757           515,580,432           475,320,096           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,718,268,314        4,312,307,673        4,343,831,567        4,123,973,912        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                              -                              368,147,831           163,072,831           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,669,965,180        8,562,265,443        8,669,302,473        8,561,520,281        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 44,890,298             -                              21,829,899             -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 13,534,611             13,160,819             13,232,706             12,858,930             

คา่ความนิยม 220,884,790           220,884,790           220,884,790           220,884,790           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 120,483,184           106,920,487           -                              -                              

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 531,273                  557,923                  156,291                  188,291                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,070,289,336        8,903,789,462        9,293,553,990        8,958,525,123        

รวมสินทรัพย์ 13,788,557,650      13,216,097,135      13,637,385,557      13,082,499,035      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 89,845,800             263,847,500           -                              -                              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 1,784,846,699        1,392,796,653        1,619,817,800        1,351,310,382        

ส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,035,549,334        947,490,585           1,035,549,334        947,490,585           

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 -                              6,321,906               -                              6,321,906               

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 17,219,500             -                              7,230,682               -                              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 172,563,324           119,168,121           159,770,165           115,263,192           

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน -                              29,388,190             -                              29,388,190             

หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 13 131,433,314           -                              131,433,314           -                              

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 18,678,765             13,997,181             5,962,642               13,997,181             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,250,136,736        2,773,010,136        2,959,763,937        2,463,771,436        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 5,527,260,809        5,845,922,511        5,527,260,809        5,845,922,511        

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 -                              8,258,713               -                              8,258,713               

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 21,602,693             -                          8,352,562               -                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 57,186,655             85,341,314             57,186,655             85,341,314             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนข์อง
พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 104,295,356 101,536,976           104,295,356           101,536,976           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,710,345,513        6,041,059,514        5,697,095,382        6,041,059,514        

รวมหนีสิ้น 8,960,482,249        8,814,069,650        8,656,859,319        8,504,830,950        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน 
หุน้สามญั 1,434,780,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 1,434,780,000        1,434,780,000        1,434,780,000        1,434,780,000        

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญั 990,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 990,000,000           990,000,000           990,000,000           990,000,000           

ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 483,694,988           483,694,988           483,694,988           483,694,988           

ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.3 (143,211,674)          (143,211,674)          -                              -                              

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 64,769,469             64,769,469             64,769,469             64,769,469             

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,119,991,684        2,664,104,733        3,133,137,085        2,694,229,988        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนเกินทนุจากการประเมินราคาสินทรัพย์

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 339,484,923           344,973,640           339,484,923           344,973,640           

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,906,238               (2,303,671)              -                              -                              

ส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (30,560,227)            -                              (30,560,227)            -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,828,075,401        4,402,027,485        4,980,526,238        4,577,668,085        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,788,557,650      13,216,097,135      13,637,385,557      13,082,499,035      

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563 (หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563

ก ำไรขำดทุน:

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,760,557,522             2,991,358,271             3,640,747,311             

ตน้ทนุขาย (3,053,926,595)           (2,598,038,119)           (3,015,057,544)           

ก ำไรขั้นต้น 706,630,927                393,320,152                625,689,767                

รายไดอ่ื้น 18,487,835                  13,676,627                  18,541,395                  

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (124,208,960)              (77,265,111)                (98,293,723)                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (87,605,061)                (78,839,181)                (66,017,266)                

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 94,068,263                  (231,338)                     101,720,303                

ขาดทนุอ่ืน (116,400,053)              (30,033,212)                (116,400,053)              

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 490,972,951                220,627,937                465,240,423                

รายไดท้างการเงิน 167,954                       549,710                       23,322                         

ตน้ทนุทางการเงิน (38,965,826)                (51,102,134)                (36,358,088)                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 452,175,079                170,075,513                428,905,657                

ภาษีเงินได้ 14 (30,281,938)                (21,510,827)                (23,992,370)                

ก ำไรส ำหรับงวด 421,893,141                148,564,686                404,913,287                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,209,909                    1,845,106                    -                                  

ขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,055,134)                  -                                  (2,055,134)                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,154,775                    1,845,106                    (2,055,134)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 4,154,775                    1,845,106                    (2,055,134)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 426,047,916                150,409,792                402,858,153                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 421,893,141                156,596,657                404,913,287                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                  (8,031,971)                  

421,893,141                148,564,686                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 426,047,916                156,596,657                402,858,153                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                  (6,186,865)                  

426,047,916                150,409,792                

ก ำไรต่อหุ้น 15

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.43                             0.78                             0.41                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนต ่ากวา่ทนุ ส่วนเกินทนุ ผลต่างจากการ ส่วนของ
ส่วนเกินทนุ จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงค่างบการเงิน ส ารองการป้องกนั รวม รวม ผูถื้อหุ้นเดิม

ทนุเรือนหุ้น จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ท่ีเป็นเงินตรา ความเส่ียงกระแสเงินสด องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ก่อนการ รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ปรับโครงสร้าง ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 200,000,000           -                              -                              24,449,469             1,843,636,181        362,820,794           -                              -                                 362,820,794           2,430,906,444        1,358,464,548        3,789,370,992        

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              156,596,657           -                              -                              -                                 -                              156,596,657           (8,031,971)              148,564,686           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                 -                              -                              1,845,106               1,845,106               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              156,596,657           -                              -                              -                                 -                              156,596,657           (6,186,865)              150,409,792           

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทนุจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                              -                              -                              -                              5,374,816               (5,374,816)              -                              -                                 (5,374,816)              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 200,000,000           -                              -                              24,449,469             2,005,607,654        357,445,978           -                              -                                 357,445,978           2,587,503,101        1,352,277,683        3,939,780,784        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 990,000,000           483,694,988           (143,211,674)          64,769,469             2,664,104,733        344,973,640           (2,303,671)              -                                 342,669,969           4,402,027,485        -                              4,402,027,485        

ผลสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  (หมายเหตุ 2.1) -                              -                              -                              -                              28,505,093             -                              -                              (28,505,093)               (28,505,093)            -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 990,000,000           483,694,988           (143,211,674)          64,769,469             2,692,609,826        344,973,640           (2,303,671)              (28,505,093)               314,164,876           4,402,027,485        -                              4,402,027,485        

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              421,893,141           -                              -                              -                                 -                              421,893,141           -                              421,893,141           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              6,209,909               (2,055,134)                 4,154,775               4,154,775               -                              4,154,775               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              421,893,141           -                              6,209,909               (2,055,134)                 4,154,775               426,047,916           -                              426,047,916           

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทนุจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                              -                              -                              -                              5,488,717               (5,488,717)              -                              -                                 -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 990,000,000           483,694,988           (143,211,674)          64,769,469             3,119,991,684        339,484,923           3,906,238               (30,560,227)               318,319,651           4,828,075,401        -                              4,828,075,401        

-                              -                              -                              -                                 -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทนุจากการ ส ารองการป้องกนั รวม
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินทนุจากการ จดัสรรแลว้ ประเมินราคาสินทรัพย ์ ความเส่ียงกระแสเงินสด องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ ควบบริษทั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 990,000,000                483,694,988                64,769,469                 2,694,229,988            344,973,640                 -                                   344,973,640                 4,577,668,085            

ผลสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  (หมายเหตุ 2.1) -                                  -                                  -                                 28,505,093                 -                                   (28,505,093)                  (28,505,093)                  -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 990,000,000                483,694,988                64,769,469                 2,722,735,081            344,973,640                 (28,505,093)                  316,468,547                 4,577,668,085            

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                 404,913,287               -                                   -                                   -                                   404,913,287               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                 -                                 -                                   (2,055,134)                    (2,055,134)                    (2,055,134)                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                 404,913,287               -                                   (2,055,134)                    (2,055,134)                    402,858,153               

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทนุจากการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ -                                  -                                  -                                 5,488,717                   (5,488,717)                    -                                   (5,488,717)                    -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 990,000,000                483,694,988                64,769,469                 3,133,137,085            339,484,923                 (30,560,227)                  308,924,696                 4,980,526,238            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2563 2562 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 452,175,079                170,075,513                428,905,657                

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (40,691,997)                 (13,573,201)                 (49,876,611)                 

ขาดทุนจากการประเมินมูลคา่ยติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 114,111,327                29,097,091                  114,111,327                

คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 3,477,783                    (141,317)                      2,732,846                    

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (30,125,794)                 9,160,039                    (29,581,887)                 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,758,380 3,140,478 2,758,380

คา่เส่ือมราคา 224,386,053                189,691,733                221,772,374                

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 651,644                       1,715,975                    632,054                       

รายไดท้างการเงิน (167,954)                      (549,710)                      (23,322)                        

ตน้ทุนทางการเงิน 38,965,826                  51,102,134                  36,358,088                  

ขาดทุนจากการขายและการตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,288,726                    196,629                       2,288,726                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 767,829,073                439,915,364                730,077,632                

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (255,559,043)               69,476,945                  (400,064,938)               

   สินคา้คงเหลือ (112,944,553)               109,172,906                (109,521,705)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (37,769,144)                 (54,681,825)                 (40,205,128)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,650                         4,720,423                    32,000                         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 372,647,618                34,907,064                  258,289,604                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,681,584                    883,406                       (8,034,539)                   

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 738,912,185                604,394,283                430,572,926                

   รับดอกเบ้ีย 196,036                       512,436                       51,404                         

   จ่ายดอกเบ้ีย (63,599,044)                 (54,899,391)                 (60,991,306)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,891,107)                   (2,256,210)                   (55,208)                        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 672,618,070                547,751,118                369,577,816                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2563 2562 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                   -                                   (205,075,000)               

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 732,463                       2,150,076                    732,463                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (325,979,011)               (785,278,754)               (325,979,011)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (325,246,548)               (783,128,678)               (530,321,548)               

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (188,012,400)               (108,192,434)               -                                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                   750,000,000                -                                   

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (231,000,000)               (92,000,000)                 (231,000,000)               

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,861,612)                   (1,500,501)                   (2,472,297)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (423,874,012)               548,307,065                (233,472,297)               

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 11,445,883                  (2,894,363)                   -                                   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (65,056,607)                 310,035,142                (394,216,029)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 581,264,398                573,271,437                557,163,099                

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 516,207,791                883,306,579                162,947,070                

-                                   -                                   -                                   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน -                                   5,860,438                    -                                   

   เงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน 1,546,460                    17,613,942                  1,546,460                    

   ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าทางการเงิน -                                   6,293,394                    -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยบริษทัเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัได้แสดงรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 กำรควบบริษัท 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   

 บริษทัท่ีควบกิจการกนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 1) บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศรีตรังโกลฟส์”) 

 2) บริษทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) (“TK”) 

 เพื่อวตัถุประสงคท์างการบญัชี บริษทัจึงเลือกท่ีจะน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ โดยถือ
เสมือนวา่ ดร.ไวยวุฒิ เขา้ลงทุนใน TK โดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ และ TK ไดค้วบรวมกบัศรีตรังโกลฟส์ตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 

 ในการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัควบบริษทั (1 เมษายน 2562) บริษทัไดร้วมมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน ก าไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ตามขอ้มูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 ของทั้ง 2 บริษทัท่ีควบรวมกนั และปรับปรุงดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ TK 

ท่ีไดรั้บมาตามวธีิซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.3 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 ก) Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ Shi Dong Shanghai Medical Equipment 

Company Limited (“SDME”) จากบริษัท สตาร์เท็กซ์รับเบอร์ จ  ากัด (“STC”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) บริษทัไดบ้นัทึกส่วนต่างของตน้ทุนการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนักับมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 11 ล้านบาท เป็น 
“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั”ไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ข) Sri Trang USA, Inc. 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) จากบริษทั
ใหญ่ บริษทัไดบ้นัทึกส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ของบริษทัยอ่ยจ านวน 155 ลา้นบาท เป็น “ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ไว้
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 เน่ืองจากการซ้ือบริษทัย่อยทั้งสองบริษทัดงักล่าวยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัใหญ่ทั้ง
ก่อนและหลงัการซ้ือกิจการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ของการ
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษทัย่อยทั้งสองแห่งน้ีไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี                             
1 มกราคม 2561 ถึงแมว้า่รูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มและการเขา้ซ้ือบริษทัย่อย
เกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ก็ตาม 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัท าข้ึน
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                         

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอย่างเป็นสาระส าคญั
ส าหรับการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต ส่วนการรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทัไดเ้คย
รับรู้มูลค่ายุติธรรมแล้วนั้น กลุ่มบริษทัได้มีการเปล่ียนแปลงการแสดงรายการในงบการเงินใหม่เท่านั้ น 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการในงวดปัจจุบนั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรกแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรกตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.5 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ไม่จ  าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีท าให้มีผลขาดทุนด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินโดยการจดักลุ่ม และก าหนดวิธีการวดัผล
ขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มท่ีจดั โดยมีข้อยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเขา้เง่ือนไขของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า (วนัท่ีผูใ้หเ้ช่าท าใหสิ้นทรัพยท่ี์เช่าพร้อมใชง้าน
ตามสัญญาเช่า) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีเร่ิมหรือก่อน
วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า 

หากสัญญาเช่าไม่ได้โอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่าจนถึงวนัส้ินสุดของ
สัญญาเช่าหรือวนัส้ินสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภทท่ีเช่า แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึน
ก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากนั้นมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเปล่ียนแปลงจากดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า และจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์ทีเ่ช่ามีมูลค่าต ่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า 

หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เช่ามีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติคร้ังแรก 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่ง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับปรุงผลสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบติัคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีจดัประเภทและ
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับ
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจากการการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

1 มกราคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

1 มกราคม 
2563 

การรับรู้รายการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด     

   ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,664,105 2,692,610 2,694,230 2,722,735 

   ส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

      - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - (28,505) - (28,505) 

2.2 สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 69,125 47,301 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (737) (737) 

หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (42,945) (42,945) 

บวก: อ่ืน ๆ 3,345 - 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,412) (144) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 27,376 3,475 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 14,581 14,581 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 41,957 18,056 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 17,332 8,121 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 24,625 9,935 

 41,957 18,056 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,901 - 

ยานพาหนะ 24,292 24,292 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 48,193 24,292 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

   ขายสินคา้ 348,272 399,116 348,272 

   ซ้ือสินคา้ 711,934 508,912 711,934 

   รายไดค่้าบริการ 1,535 35 1,535 

   รายไดค่้าเช่า 998 998 998 

   ค่าบริการจ่าย 16,227 12,165 15,843 

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย     

   ขายสินคา้ - - 460,738 

   ซ้ือสินคา้ - - 798 

   รายไดอ่ื้น - - 57 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   ขายสินคา้ 2,633 224,384 2,633 

   ซ้ือสินคา้ 412,119 301,440 412,119 

   รายไดอ่ื้น 3,226 4,119 3,226 

   ค่าบริการจ่าย 111,737 80,759 110,133 

   ค่านายหนา้จ่าย 117 - 117 

   ซ้ือสินทรัพย ์ 167,969 387,105 167,969 
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กลุ่มบริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี 

(1) รายการขาย/ซ้ือสินคา้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

(2) รายการรายได/้ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ ค่าเช่า และค่านายหนา้เป็นไปตามราคาท่ีระบุในสัญญา 

(3) ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่ายคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามสัญญาเงินกู ้

(4) รายการซ้ือสินทรัพยเ์ป็นไปตามราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และรำยได้อ่ืน 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 188,834 106,348 188,834 106,348 

บริษทัยอ่ย - - 477,421 336,848 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,728 908 2,728 908 

 191,562 107,256 668,983 444,104 

     

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 1,808 391 1,808 391 

บริษทัยอ่ย - - - 74 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,275 927 1,275 927 

 3,083 1,318 3,083 1,392 

     

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ (หมายเหตุ 4)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,775 - 10,775 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 11)     

บริษทัใหญ่ 276,722 175,774 276,722 175,774 

บริษทัยอ่ย - - 1,178 881 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 109,910 96,181 109,884 94,474 

 386,632 271,955 387,784 271,129 

     

เจ้ำหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 11)     

บริษทัใหญ่ 4,168 98 4,022 39 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,384 94,439 25,368 94,438 

 29,552 94,537 29,390 94,477 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,537 19,120 8,687 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 570 1,112 283 

รวม 19,107 20,232 8,970 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 190,680 106,443 668,101 430,136 

คา้งช าระ     

ไม่เกิน 30 วนั 882 813 882 12,809 

31 - 60 วนั - - - 53 

121 - 365 วนั - - - 1,106 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 191,562 107,256 668,983 444,104 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,407,701 1,196,972 1,293,151 1,016,002 

คา้งช าระ     

ไม่เกิน 30 วนั 163,099 137,749 106,767 124,806 

31 - 60 วนั 43,632 21,331 6,448 15,890 

61 - 90 วนั 2,573 2,797 1,112 709 

91 - 120 วนั 1,066 9,510 832 1,209 

121 - 365 วนั - 8,653 - 5,981 

เกิน 365 วนั 20,270 17,457 20,270 17,457 

รวม  1,638,341 1,394,469 1,428,580 1,182,054 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/

หน้ีสงสยัจะสูญ (4,986) (1,508) (2,733) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,633,355 1,392,961 1,425,847 1,182,054 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,824,917 1,500,217 2,094,830 1,626,158 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 3,083 1,318 3,083 1,392 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,688 76,501 36,478 74,937 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 3) 10,775 - 10,775 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ 

   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,583 33,789 37,446 23,654 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 98,129 111,608 87,782 99,983 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,923,046 1,611,825 2,182,612 1,726,141 

5. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 1,808,782 1,695,838 1,531,271 1,421,750 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (53,961) (84,087) (48,579) (78,161) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,754,821 1,611,751 1,482,692 1,343,589 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 497,905 459,676 497,905 457,240 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 14,953 14,234 6,339 6,284 

ภาษีซ้ือรอใบก ากบัภาษีหรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,336 11,796 11,336 11,796 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 524,194 485,706 515,580 475,320 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน 

STU ในจ านวนไม่เกิน 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ STU ใช้ในการช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินเพิ่มทุนแลว้เป็นจ านวน 6.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 205 ลา้นบาท 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,562,265 8,561,520 

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หมายเหตุ 2.2) (20,817) (20,817) 

การซ้ือเพิ่มข้ึน 326,519 326,519 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 24,411 24,411 

การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ (3,021) (3,021) 

ค่าเส่ือมราคา (219,443) (219,310) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 51 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 8,669,965 8,669,302 

9. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

รายการปรับปรุง จากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หมายเหตุ 2.2) 48,193 24,292 

ค่าเส่ือมราคา  (4,943) (2,462) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,640 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 44,890 21,830 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,161 12,859 

การซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,006 1,006 

ค่าตดัจ าหน่าย (652) (632) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 13,535 13,233 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 3) 386,632 271,955 387,784 271,129 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 662,150 557,324 650,401 550,702 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 29,552 94,537 29,390 94,477 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 309,567 383,839 289,234 360,616 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ 396,946 85,142 263,009 74,386 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,784,847 1,392,797 1,619,818 1,351,310 

12. เงินกู้ยืม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,071,841 6,807,994 

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2.2) 27,376 3,475 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (188,012) - 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (231,000) (231,000) 

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,862) (2,472) 

ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 396 396 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,739 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 6,691,478 6,578,393 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

STU (บริษทัย่อย) มีวงเงินสินเช่ือและยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ
สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า)
ลา้นบาท 

ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า) 
ลา้นบาท 

   (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินสินเช่ือ 10 327 15 452 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้น 3 90 9 264 

ซ่ึงค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่และแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคารพาณิชย ์

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัได้ระบุข้อปฏิบติับางประการท่ีกลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตาม เช่น 

การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

13. หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 

ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงนิที่ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง  

   สญัญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 11,029 

   สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 82,204  

ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงนิที่ใช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง  

   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 38,200 

รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 131,433 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 และไม่มีรายการโอนของล าดบัชั้นมูลค่า
ยติุธรรมในระหวา่งงวด 
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14. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานท่ีไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่าง ๆ ท่ีไม่
อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณข้ึนตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 55,965  53,340 44,507 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (25,683) (31,829) (20,515) 

ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 30,282  21,511 23,992 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (7,640) - (7,640) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท) 421,893 156,597 404,913 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 990,000 200,000 990,000 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.43 0.78 0.41 

16. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง และด าเนินธุรกิจใน 3 
เขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 

  

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ถำวร 131 

กำรค ำ้ประกนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้  

   หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 59 

   เลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศ 

      (9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 299 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 

   ที่ไม่สำมำรถยกเลกิได้  

   ภายใน 1 ปี 53 

   เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 


