
 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                      
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                                      
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล                
แบบยอ่ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี                                     
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                         
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกำยน 2563 



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,967,450,240      581,264,398           16,295,257,584      557,163,099           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 3,317,979,062        1,611,825,443        4,011,071,561        1,726,140,774        

สินคา้คงเหลือ 5 2,064,380,233        1,611,750,682        1,437,019,580        1,343,588,550        

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 1.5 -                             21,761,393             -                             21,761,393             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1.5, 6 4,361,159               -                             4,361,159               -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 779,359,509           485,705,757           779,270,300           475,320,096           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 23,133,530,203      4,312,307,673        22,526,980,184      4,123,973,912        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                             430,487,831           163,072,831           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 9,239,909,878        8,562,265,443        9,239,227,293        8,561,520,281        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1.5, 10 38,407,041             -                             19,748,759             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 55,859,911             13,160,819             55,330,306             12,858,930             

ค่าความนิยม 220,884,790           220,884,790           220,884,790           220,884,790           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 132,905,170           106,920,487           -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 59,930,723             557,923                 59,601,332             188,291                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,747,897,513        8,903,789,462        10,025,280,311      8,958,525,123        

รวมสินทรัพย์ 32,881,427,716      13,216,097,135      32,552,260,495      13,082,499,035      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 2,282,640,492        1,392,796,653        2,214,983,276        1,351,310,382        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 -                             263,847,500           -                             -                             

ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 662,187,796           947,490,585           662,187,796           947,490,585           

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.5, 2.2, 13 -                             6,321,906               -                             6,321,906               

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.5, 13 16,696,660             -                             6,502,804               -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 461,031,342           119,168,121           361,310,715           115,263,192           

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 1.5 -                             29,388,190             -                             29,388,190             

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1.5, 6 95,917,549             -                             95,917,549             -                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,744,455             13,997,181             8,597,980               13,997,181             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,555,218,294        2,773,010,136        3,349,500,120        2,463,771,436        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส่วนของเงินกูย้ืมสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 4,119,305,791        5,845,922,511        4,119,305,791        5,845,922,511        

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.5, 2.2, 13 -                             8,258,713               -                             8,258,713               

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.5, 13 16,564,306             -                             7,808,385 -                             

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.5, 6 45,439,836             -                             45,439,836             -                             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 109,734,115           101,536,976           109,734,115           101,536,976           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,826,480 85,341,314             53,826,480             85,341,314             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,344,870,528        6,041,059,514        4,336,114,607        6,041,059,514        

รวมหนีสิ้น 7,900,088,822        8,814,069,650        7,685,614,727        8,504,830,950        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 14

ทุนจดทะเบียน  

หุ้นสามญั 1,434,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,434,780,000        1,434,780,000        1,434,780,000        1,434,780,000        

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 1,428,780,000 หุ้น 

   (2562: หุ้นสามญั 990,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,428,780,000        990,000,000           1,428,780,000        990,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 14 14,243,224,859      -                             14,243,224,859      -                             

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15 4,326,316               -                             4,326,316               -                             

ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 483,694,988           483,694,988           483,694,988           483,694,988           

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 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             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,586,214,704        2,664,104,733        8,346,248,441        2,694,229,988        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 331,953,564           344,973,640           331,953,564           344,973,640           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 17,938,537             (2,303,671)             -                             -                             

ส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.5 (36,351,869)           -                             (36,351,869)           -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,981,338,894      4,402,027,485        24,866,645,768      4,577,668,085        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,881,427,716      13,216,097,135      32,552,260,495      13,082,499,035      

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  

ส าหรับงวด  ส าหรับงวด ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 1 กรกฎาคม 2562 ถึง

หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

ก ำไรขำดทุน:

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 8,142,097,725             3,016,303,976             8,085,462,008             2,977,767,472             

ตน้ทุนขาย (3,234,583,898)            (2,693,847,618)            (3,498,638,622)            (2,686,769,915)            

ก ำไรขั้นต้น 4,907,513,827             322,456,358                4,586,823,386             290,997,557                

รายไดอ่ื้น 120,666,393                15,389,596                  120,710,428                15,401,062                  

เงินปันผลรับ 8.2 -                                   -                                   30,665,796                  -                                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (117,816,001)               (100,591,205)               (81,336,691)                 (71,289,496)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (118,048,544)               (85,698,733)                 (93,203,060)                 (67,818,420)                 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 139,247,513                40,107,506                  125,766,967                50,106,343                  

ขาดทุนอ่ืน (108,800,069)               (20,215,920)                 (108,800,069)               (20,215,919)                 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,822,763,119             171,447,602                4,580,626,757             197,181,127                

รายไดท้างการเงิน 8,896,547                    741,859                       8,560,665                    708,041                       

ตน้ทุนทางการเงิน (32,015,890)                 (46,798,948)                 (31,448,596)                 (43,357,618)                 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 4,799,643,776             125,390,513                4,557,738,826             154,531,550                

ภาษีเงินได้ 16 (397,719,913)               (20,920,072)                 (332,498,033)               (25,932,343)                 

ก ำไรส ำหรับงวด 4,401,923,863             104,470,441                4,225,240,793             128,599,207                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 28,713,420                  (7,575,276)                   -                                   -                                   

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.5 1,742,706                    -                                   1,742,706                    -                                   

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 30,456,126                  (7,575,276)                   1,742,706                    -                                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 30,456,126                  (7,575,276)                   1,742,706                    -                                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4,432,379,989             96,895,165                  4,226,983,499             128,599,207                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  

ส าหรับงวด  ส าหรับงวด ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 1 กรกฎาคม 2562 ถึง

หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,401,923,863             123,485,151                4,225,240,793             128,599,207                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับ

   โครงสร้างของบริษทัยอ่ย -                                   (19,014,710)                 

4,401,923,863             104,470,441                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,432,379,989             115,167,984                4,226,983,499             128,599,207                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับ

   โครงสร้างของบริษทัยอ่ย -                                   (18,272,819)                 

4,432,379,989             96,895,165                  

ก ำไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3.08                             0.12                             2.96                             0.13                             

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3.08                             0.12                             2.96                             0.13                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  

ส าหรับงวด  ส าหรับงวด ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง

หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

ก ำไรขำดทุน:

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,759,435,515           8,856,365,012             16,463,776,239           5,827,262,685             

ตน้ทุนขาย (9,727,787,304)            (7,747,883,291)            (9,980,682,794)            (5,195,194,438)            

ก ำไรขั้นต้น 7,031,648,211             1,108,481,721             6,483,093,445             632,068,247                

รายไดอ่ื้น 167,888,152                56,582,850                  167,948,304                42,913,331                  

เงินปันผลรับ 8.2 -                                   -                                   30,665,796                  -                                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (373,809,928)               (286,182,212)               (282,957,263)               (139,927,531)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (306,380,220)               (237,394,493)               (243,403,477)               (134,824,888)               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 171,719,910                20,911,835                  166,585,082                34,094,700                  

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน (154,535,023)               (6,908,701)                   (154,535,023)               24,520,900                  

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 6,536,531,102             655,491,000                6,167,396,864             458,844,759                

รายไดท้างการเงิน 10,024,026                  2,562,958                    9,181,211                    1,950,271                    

ตน้ทุนทางการเงิน (109,524,059)               (148,406,783)               (105,363,382)               (90,217,539)                 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 6,437,031,069             509,647,175                6,071,214,693             370,577,491                

ภาษีเงินได้ 16 (556,446,267)               (76,783,341)                 (460,721,409)               (61,634,261)                 

ก ำไรส ำหรับงวด 5,880,584,802             432,863,834                5,610,493,284             308,943,230                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 20,242,208                  (8,835,047)                   -                                   -                                   

ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.5 (7,846,776)                   -                                   (7,846,776)                   -                                   

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,395,432                  (8,835,047)                   (7,846,776)                   -                                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 12,395,432                  (8,835,047)                   (7,846,776)                   -                                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 5,892,980,234             424,028,787                5,602,646,508             308,943,230                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  

ส าหรับงวด  ส าหรับงวด ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง

หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,880,584,802             453,251,862                5,610,493,284             308,943,230                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับ

   โครงสร้างของบริษทัยอ่ย -                                   (20,388,028)                 

5,880,584,802             432,863,834                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,892,980,234             444,934,695                5,602,646,508             308,943,230                

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับ

   โครงสร้างของบริษทัยอ่ย -                                   (20,905,908)                 

5,892,980,234             424,028,787                

ก ำไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5.16                             0.66                             4.92                             0.33                             

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5.15                             0.66                             4.92                             0.33                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส ารองการป้องกนั ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงคา่งบการเงิน ความเส่ียง รวม รวม เดิมก่อนการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ท่ีเป็นเงินตรา กระแสเงินสด - สุทธิ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ปรับโครงสร้าง รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ จากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             453,251,862           -                             -                             -                             -                             453,251,862           (20,388,028)            432,863,834           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (8,317,167)              -                             (8,317,167)              (8,317,167)              (517,880)                (8,835,047)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             453,251,862           -                             (8,317,167)              -                             (8,317,167)              444,934,695           (20,905,908)            424,028,787           

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             14,624,678             (14,624,678)            -                             -                             (14,624,678)            -                             -                             -                             

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 165,000,000           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             165,000,000           -                             165,000,000           

การควบบริษทั (หมายเหตุ 1.2) 625,000,000           -                             -                             483,694,988           -                             8,700,000               198,441,364           -                             -                             -                             -                             1,315,836,352        (1,315,836,352)       -                             

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.3) -                             -                             -                             -                             (143,211,674)          -                             -                             -                             1,861,131               -                             1,861,131               (141,350,543)          (21,722,288)            (163,072,831)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 990,000,000           -                             -                             483,694,988           (143,211,674)          33,149,469             2,509,954,085        348,196,116           (6,456,036)              -                             341,740,080           4,215,326,948        -                             4,215,326,948        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 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 -                             -                             -                             -                             -                             -                             5,880,584,802        -                             -                             -                             -                             5,880,584,802        -                             5,880,584,802        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             20,242,208             (7,846,776)             12,395,432             12,395,432             -                             12,395,432             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             5,880,584,802        -                             20,242,208             (7,846,776)             12,395,432             5,892,980,234        -                             5,892,980,234        

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             13,020,076             (13,020,076)            -                             -                             (13,020,076)            -                             -                             -                             

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 14) 438,780,000           14,229,624,859      -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             14,668,404,859      -                             14,668,404,859      

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 15) -                             -                             17,926,316             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             17,926,316             -                             17,926,316             

โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

   เป็นส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั (หมายเหตุ 15) -                             13,600,000             (13,600,000)            -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 1,428,780,000        14,243,224,859      4,326,316               483,694,988           (143,211,674)          64,769,469             8,586,214,704        331,953,564           17,938,537             (36,351,869)           313,540,232           24,981,338,894      -                             24,981,338,894      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัที ่1 เมษำยน 2562 ถึงวนัที ่30 กนัยำยน 2562 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 (หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทนุจากการ ส ารองการป้องกนั รวม

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทนุจากการจ่าย ส่วนเกินทนุจากการ จดัสรรแลว้ ประเมินราคาสินทรัพย ์ ความเส่ียงกระแสเงินสด องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบบริษทั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษำยน 2562 825,000,000                 -                                    -                                    483,694,988                 33,149,469                   2,219,206,992              357,445,978                 -                                    357,445,978                 3,918,497,427              

ก าไรส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    308,943,230                 -                                    -                                    -                                    308,943,230                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    308,943,230                 -                                    -                                    -                                    308,943,230                 

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทนุจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    9,249,863                     (9,249,863)                    -                                    (9,249,863)                    -                                    

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 165,000,000                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    165,000,000                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 990,000,000                 -                                    -                                    483,694,988                 33,149,469                   2,537,400,085              348,196,115                 -                                    348,196,115                 4,392,440,657              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 วนัที ่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 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    5,610,493,284              -                                    -                                    -                                    5,610,493,284              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    (7,846,776)                    (7,846,776)                    (7,846,776)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    5,610,493,284              -                                    (7,846,776)                    (7,846,776)                    5,602,646,508              

การตดัจ าหน่ายส่วนเกินทนุจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    13,020,076                   (13,020,076)                  -                                    (13,020,076)                  -                                    

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 14) 438,780,000                 14,229,624,859            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    14,668,404,859            

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 15) -                                    -                                    17,926,316                   -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    17,926,316                   

โอนส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 15) -                                    13,600,000                   (13,600,000)                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 1,428,780,000              14,243,224,859            4,326,316                     483,694,988                 64,769,469                   8,346,248,441              331,953,564                 (36,351,869)                  295,601,695                 24,866,645,768            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  
ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,437,031,069             509,647,175                6,071,214,693             370,577,491                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (43,434,441)                 7,754,939                    (41,335,921)                 10,856,382
ขาดทุน (ก าไร) จากการประเมินมูลคา่ยติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธท์างการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 112,434,686                6,429,281                    112,434,686                (22,667,811)

คา่ใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17,926,316                  -                                    17,926,316                  -                                    
คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,693,300                    (5,656,932)                   3,298,800                    -                                    

โอนกลบัรายการการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (48,840,448)                 (9,248,640)                   (45,238,855)                 (42,668,059)

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 8,275,139 38,571,018 8,275,139 35,430,540
คา่เส่ือมราคา 778,742,384                586,010,599                771,507,012                396,083,837
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,369,439                    4,965,891                    1,292,001                    3,190,087
รายไดเ้งินปันผล -                                    -                                    (30,665,796)                 -                                    
รายไดท้างการเงิน (10,024,026)                 (2,562,958)                   (9,181,211)                   (1,950,271)
ตน้ทุนทางการเงิน 109,524,059                148,406,783                105,363,382                90,217,539
ขาดทุนจากการขายและการตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,012,738                    2,767,138                    7,012,738                    1,831,017

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 7,372,710,215             1,287,084,294             6,971,902,984             840,900,752                
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,654,451,890)            44,720,318                  (2,233,834,558)            (133,442,370)
   สินคา้คงเหลือ (403,789,103)               144,184,354                (48,192,175)                 136,321,547
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (298,451,095)               (258,558,159)               (300,887,079)               (203,540,201)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (59,372,800)                 5,383,052                    (59,413,041)                 556,928
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 877,036,726                (82,004,793)                 848,767,261                (59,689,303)
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,747,274                  (3,511,044)                   (5,399,201)                   (22,008,393)
   ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (78,000)                        -                                    (78,000)                        -                               
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,856,351,327             1,137,298,022             5,172,866,191             559,098,960                
   รับดอกเบ้ีย 2,067,615                    2,425,205                    1,224,800                    1,849,792
   จ่ายดอกเบ้ีย (152,513,693)               (176,901,999)               (148,353,016)               (114,492,129)
   จ่ายภาษีเงินได้ (204,263,956)               (147,233,616)               (181,035,093)               (139,475,724)
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,256,950                    -                                    -                                    -                                    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 5,509,898,243             815,587,612                4,844,702,882             306,980,899                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับรอบระยะเวลา  
ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  ตั้งแต่วนัท่ี

เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง -                                    25,284,400                  -                                    25,284,400                  
เงินปันผลรับ -                                    -                                    30,665,796                  -                                    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                    (163,072,831)               (267,415,000)               (163,072,831)               
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,711,273                    2,913,798                    2,711,273                    1,499,065                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,461,639,412)            (2,304,764,196)            (1,461,089,478)            (1,518,453,051)            
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,458,928,139)            (2,439,638,829)            (1,695,127,409)            (1,654,742,417)            

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (274,253,875)               (206,498,844)               -                                    (105,949,835)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 680,000,000                2,150,000,000             680,000,000                1,400,000,000
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,694,000,000)            (359,000,000)               (2,694,000,000)            (267,000,000)
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,402,900)                 (4,696,474)                   (6,757,062)                   (3,195,973)
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 14,609,276,074           165,000,000                14,609,276,074           165,000,000
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 12,307,619,299           1,744,804,682             12,588,519,012           1,188,854,192             
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 27,596,439                  (20,442,102)                 -                                    -                                    
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 16,386,185,842           100,311,363                15,738,094,485           (158,907,326)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 581,264,398                573,271,437                557,163,099                809,581,110
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 16,967,450,240           673,582,800                16,295,257,584           650,673,784                

-                                    -                                    -                                    -                               
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน -                                    191,748,844                -                                    185,888,406
   เงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน 9,832,417                    29,184,106                  9,832,417                    12,043,752                  
   ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสัญญาเช่า 3,012,710                    8,205,525                    3,012,710                    1,912,132                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทได้แสดงรายการใน                                    
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและ                               
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ี บริษัทใช้ เป็นทางการตามกฎหมาย                                   
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 กำรควบบริษัท 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2562 

 บริษทัท่ีควบกิจการกนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปน้ี 

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

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

 เพื่อวตัถุประสงคท์างการบญัชี บริษทัจึงเลือกท่ีจะน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ โดยถือ
เสมือนว่า 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 
ท่ีไดรั้บมาตามวิธีซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.3 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 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
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษทัย่อยจ 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 

 เน่ืองจากการซ้ือบริษทัย่อยทั้งสองบริษทัดังกล่าวยงัคงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของบริษทัใหญ่ทั้ง
ก่อนและหลงัการซ้ือกิจการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ของการ
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษทัย่อยทั้งสองแห่งน้ีไดด้ าเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี                             
1 มกราคม 2562 ถึงแมว้า่รูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มและการเขา้ซ้ือบริษทัย่อย
เกิดขึ้นในภายหลงัก็ตาม 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัย่อย”) และไดจ้ดัท าขึ้น
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
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 าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั
ส าหรับการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต ส่วนการรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทั
ไดเ้คยรับรู้มูลค่ายุติธรรมแลว้นั้น กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงการแสดงรายการในงบการเงินใหม่
เท่านั้น นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัได้น าการบญัชีป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการใน                            
งวดปัจจุบนั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติคร้ังแรกแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                      
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                     
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีท าให้มีผลขาดทุนด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินโดยการจดักลุ่ม และก าหนดวิธีการวดัผล
ขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มท่ีจัด โดยมีข้อยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
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 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

การบัญชีป้องกันความเส่ียงของกลุ่มบริษัทเข้าเง่ือนไขของการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด                                       
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า (วนัท่ีผูใ้หเ้ช่าท าใหสิ้นทรัพยท่ี์เช่าพร้อมใชง้าน
ตามสัญญาเช่า) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีเร่ิมหรือก่อน
วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า 

หากสัญญาเช่าไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยท่ี์เช่าให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี เร่ิมสัญญาเช่าจนถึงวนัส้ินสุดของ
สัญญาเช่าหรือวนัส้ินสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภทท่ีเช่า แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้น
ก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากนั้นมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเปล่ียนแปลงจากดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่า และจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเช่ามีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เช่ามีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

1.6.3 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

 บริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น                                     
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า
รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคาหุ้น และอตัราเงินปันผล 
เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

1.6.4 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 บริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้และมีความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น บริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดใ้นส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น 

2. ผลสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติคร้ังแรก 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใน
ระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับปรุงผลสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาถือปฏิบติัคร้ังแรกกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจัดประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้รายการตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีจดั
ประเภทและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับส่วนท่ีมีประสิทธิผลจากการการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2562 

1 มกราคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

1 มกราคม 
2563 

กำรรับรู้รำยกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด     
   ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,664,105 2,692,610 2,694,230 2,722,735 
   ส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 
      - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - (28,505) - (28,505) 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน 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) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน 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   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 17,332 8,121 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 24,625 9,935 

 41,957 18,056 

 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 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                              

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 2563 2562   
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทใหญ่     
   ขายสินคา้ 460,181 311,309 460,181 311,309 
   ซ้ือสินคา้ 736,091 448,177 736,091 448,177 
   รายไดอ้ื่น 1,525 25 1,525 25 
   รายไดค้่าเช่า 998 998 998 998 
   ค่าบริการจ่าย 15,992 17,490 15,604 16,639 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทย่อย     
   ขายสินคา้ - - 1,237,920 288,337 
   รายไดอ้ื่น - - 80 16 
   เงินปันผลรับ - - 30,666 - 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   ขายสินคา้ 15,280 6,459 15,280 6,459 
   ซ้ือสินคา้ 567,238 429,162 567,238 429,210 
   รายไดอ้ื่น 2,760 3,872 2,760 3,555 
   ค่าบริการจ่าย 139,571 96,024 138,108 82,773 
   ค่านายหนา้จ่าย 156 11 156 11 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 223,132 433,817 223,132 415,093 
รำยกำรธุรกิจกบักรรมกำรและบคุคล 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

    

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 94,700 - 94,700 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                           

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 2563 2562   
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทใหญ่     
   ขายสินคา้ 1,183,522 993,858 1,183,522 594,742 
   ซ้ือสินคา้ 2,125,860 1,417,555 2,125,860 908,643 
   รายไดอ้ื่น 4,598 83 4,598 48 
   รายไดค้่าเช่า 2,994 2,994 2,994 1,996 
   ค่าบริการจ่าย 49,576 42,585 48,411 29,569 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 74,327 - 74,327 - 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทย่อย     
   ขายสินคา้ - - 2,325,337 679,209 
   ซ้ือสินคา้ - - 789 - 
   รายไดอ้ื่น - - 137 16 
   เงินปันผลรับ - - 30,666 - 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
   ขายสินคา้ 24,936 241,757 24,936 17,373 
   ซ้ือสินคา้ 1,517,608 1,130,523 1,517,608 829,131 
   รายไดอ้ื่น 9,347 12,016 9,347 7,580 
   ค่าบริการจ่าย 350,865 259,495 346,315 165,485 
   ค่านายหนา้จ่าย 402 97 402 97 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 434,339 855,206 434,339 836,482 
รำยกำรธุรกิจกบักรรมกำรและบคุคล 
   ที่เกี่ยวข้องกัน 

    

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 94,700 - 94,700       - 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี 

(1) รายการขาย/ซ้ือสินคา้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

(2) รายการรายได/้ค่าใชจ่้ายในการให้บริการ ค่าเช่า ค่านายหนา้และอ่ืนๆเป็นไปตามราคาหรืออตัราท่ีระบุ
ในสัญญา 

(3) รายการเงินปันผลรับเป็นไปตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

(4) รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นไปตามราคาตามสัญญาซ่ึงเทียบเคียงราคาตลาด  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

ยอดค้ำงช ำระท่ีเกดิจำกกำรขำยหรือซ้ือสินค้ำ กำรให้หรือรับบริกำร และรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 4)     
บริษทัใหญ่ 264,354 106,348 264,354 106,348 
บริษทัยอ่ย - - 1,007,242 336,848 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,466 908 15,466 908 

 279,820 107,256 1,287,062 444,104 

     
ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     
บริษทัใหญ่ 1,948 391 1,948 391 
บริษทัยอ่ย - - 81 74 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 958 927 958 927 

 2,906 1,318 2,987 1,392 

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ (หมายเหตุ 4)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 - 10,000 - 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 12)     
บริษทัใหญ่ 269,284 175,774 269,284 175,774 
บริษทัยอ่ย - - 160 881 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141,876 96,181 141,785 94,474 

 411,160 271,955 411,229 271,129 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 12)     
บริษทัใหญ่ 2,589 98 2,589 39 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,263 94,439 12,263 94,438 

 14,852 94,537 14,852 94,477 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน2562 

 2563 2562   
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 22,030 25,403 12,127 17,372 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 542 1,166 303 935 
ผลประโยชนจ์ากการจ่ายโดย 
   ใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1,986 - 1,986 - 
รวม 24,558 26,569 14,416 18,307 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562  
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 2563 2562   
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 59,518 64,305 32,679 28,724 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,657 11,089 889 9,491 
ผลประโยชนจ์ากการจ่ายโดย 
   ใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 10,306 - 10,306 - 

รวม 71,481 75,394 43,874 38,215 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 263,146 106,443 1,270,388 430,136 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 30 วนั 16,674 813 16,674 12,809 
31 - 60 วนั - - - 53 
121 - 365 วนั - - - 1,106 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 279,820 107,256 1,287,062 444,104 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,864,431 1,196,972 2,570,934 1,016,002 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 30 วนั 48,706 137,749 44,564 124,806 
31 - 60 วนั 6,343 21,331 5,751 15,890 
61 - 90 วนั 15,323 2,797 15,223 709 
91 - 120 วนั 15 9,510 - 1,209 
121 - 365 วนั 855 8,653 855 5,981 
เกิน 365 วนั 3,670 17,457 3,670 17,457 

รวม  2,939,343 1,394,469 2,640,997 1,182,054 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/

หน้ีสงสัยจะสูญ (4,201) (1,508) (3,299) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,935,142 1,392,961 2,637,698 1,182,054 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 3,214,962 1,500,217 3,924,760 1,626,158 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น      
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 2,906 1,318 2,987 1,392 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 48,533 76,501 47,366 74,937 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 10,000 - 10,000 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ 
   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,578 33,789 25,959 23,654 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 103,017 111,608 86,312 99,983 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,317,979 1,611,825 4,011,072 1,726,141 

5. สินค้ำคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 2,099,627 1,695,838 1,469,942 1,421,750 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (35,247) (84,087) (32,922) (78,161) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,064,380 1,611,751 1,437,020 1,343,589 

6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีไม่ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
   สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 3,369 
   สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 992 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 4,361 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 
หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีไม่ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
   สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 79,793 
   สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 16,125 
รวมหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 95,918 
หนีสิ้นทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 45,440 
รวมหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 45,440 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน 141,358 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต
ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม และไม่มีรายการโอนของล าดับชั้น 
มูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 746,249 459,676 746,249 457,240 
ภาษเีงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 9,437 14,234 9,347 6,284 
ภาษีซ้ือรอใบก ากบัภาษีหรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 23,674 11,796 23,674 11,796 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 779,360 485,706 779,270 475,320 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 Sri Trang USA, Inc. (“STU”) 

เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน                                 
STU ในจ านวนไม่เกิน 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ STU ใช้ในการช าระคืนเงินกู้ยืมจาก        
สถาบนัการเงิน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินเพิ่มทุนแลว้เป็นจ านวน 6.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
205 ลา้นบาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และ 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 62 ลา้นบาท ใน
เดือนสิงหาคม 2563  
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8.2 Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited (“SDME”) 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ SDME มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
โดย SDME จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 6.8 ลา้นเหรินหมินป้ี บริษทัรับรู้
รายไดเ้งินปันผลจาก SDME เป็นจ านวนเงินประมาณ 31 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

8.3 กำรลงทุนในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่)             
จากบริษทัใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 83.9992 และจากบริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ยของ
บริษทัใหญ่) ในสัดส่วนร้อยละ 16.0000 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมเป็นจ านวนเงิน 
1,120 ลา้นบาท 

2. อนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่)                
จากบริษทัใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 
147 ลา้นบาท 

3. อนุมติัการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั อนัวาร์พาราวูด จ ากดั (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่)    
ในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็นจ านวนเงิน 69 ลา้นบาท 

4. อนุมติัการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัใหญ่ในอ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เป็นจ านวนเงิน 
177 ลา้นบาท 

โดยบริษทัจะเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการซ้ือหุ้น
สามญัรวมทั้งท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ซ่ึงบริษทัคาดว่ารายการดงักล่าวจะด าเนินการเสร็จภายใน
เดือนมกราคม ปี 2564 

9. ท่ีดิน 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) 
การซ้ือเพิ่มขึ้น 1,427,433 1,427,158 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 45,041 45,041 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ (9,724) (9,724) 
ค่าเส่ือมราคา (764,337) (763,951) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 49 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 9,239,910 9,239,227 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หมายเหตุ 2.2) 48,193 24,292 
เพิ่มขึ้น 3,013 3,013 
ค่าเส่ือมราคา (14,405) (7,556) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,606 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 38,407 19,749 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,161 12,859 
การซ้ือเพิ่มขึ้น 44,038 43,763 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,369) (1,292) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 55,860 55,330 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 3) 411,160 271,955 411,229 271,129 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 675,446 557,324 667,479 550,702 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 14,852 94,537 14,852 94,477 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 415,959 383,839 386,015 360,616 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ 765,223 85,142 735,408 74,386 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,282,640 1,392,797 2,214,983 1,351,310 
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13. 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 (274,254) - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 680,000 680,000 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,694,000) (2,694,000) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 3,013 3,013 
จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,403) (6,757) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,080 2,080 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12,102 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 4,814,755 4,795,805 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

STU มีวงเงินสินเช่ือและยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ ซ่ึงค ้าประกนั
โดยบริษทัใหญ่ และแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคารพาณิชยส์รุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า)
ลา้นบาท 

ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า) 
ลา้นบาท 

   (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินสินเช่ือ 10 317 15 452 
ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้น - - 9 264 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทได้ระบุข้อปฏิบัติบางประการท่ีกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น                            
การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัได้ช าระเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนครบก าหนดช าระเป็นจ านวนเงิน 2,093                       
ลา้นบาท และยกเลิกวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งยกเลิกการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดส าหรับสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลให้บริษทัโอนกลบัรายการผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็น                         
จ านวนเงิน 23 ลา้นบาท 
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 ในระหวา่งเดือนกนัยายน 2563 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ มีวงเงิน
สินเช่ือทั้งหมดจ านวน 2,500 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัเบิกใชเ้งินกูย้ืมแลว้เป็นจ านวนเงิน 
680 ลา้นบาท 

 ต่อมาในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเพิ่มเติมกบัธนาคารพาณิชย ์                              
ในประเทศ โดยมีวงเงินสินเช่ือจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

14. ทุนเรือนหุ้น 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
990,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 990,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,434,780,000 บาท                                    
(หุน้สามญั 1,434,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 444,780,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 432,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ STA และบริษทัยอ่ยของ STA 

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ตามโครงการ STGT ESOP ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15 

ในระหวา่งวนัท่ี 23 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

1. เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยเป็น
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 432,780,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ                          
34 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 14,714,520,000 บาท 

2. เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ  STA และบริษทัย่อยของ 
STA โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคา                           
เสนอขายหุน้ละ 34 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 68,000,000 บาท 

3. เสนอขายหุ้นสามัญในโครงการ STGT ESOP คร้ังท่ี 1 โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
4,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30.6 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
122,400,000 บาท (บริษทับนัทึกส่วนต่างราคาเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น                       
คร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจ านวนเงิน 13.6 ลา้นบาท เป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ)์ 
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนและไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้จากจ านวน 990,000,000 บาท (หุ้นสามญั 990,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 1,428,780,000 บาท (หุน้สามญั 1,428,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญั
จ านวน 1,428,780,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฏาคม 2563 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดขึ้นเป็นจ านวนเงินประมาณ 
237 ลา้นบาท (หลงัผลประโยชน์ทางภาษี) ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

15. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 สิทธิซ้ือหุ้นในโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร                                         
และ/หรือพนกังานของกลุ่มบริษทั (“STGT ESOP”) 

โครงการ STGT ESOP มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร  
และ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั 

อำยุของโครงกำร 2 ปี นบัจากวนัท่ีหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

จ ำนวนของหุ้นสำมัญที่
ออกและเสนอขำย 

ไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น ณ วนัท่ี IPO: ร้อยละ 90 ของราคา IPO 

คร้ังท่ี 1 และ 2 หลงัจากการ IPO: ร้อยละ 90 ของราคาตลาด* 

* ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนด  
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย บริษทัจะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในโครงการ STGT ESOP ดงัน้ี 

คร้ังท่ีหน่ึง ณ วนัท่ี IPO: ไม่เกินร้อยละ 40 หรือ 
ไม่เกิน 4,000,000 หุ้น 

คร้ังท่ีสอง หน่ึงปีหลงัจากการ IPO: ไม่เกินร้อยละ 30 หรือ 
ไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 

คร้ังท่ีสาม สองปีหลงัจากการ IPO: ไม่เกินร้อยละ 30 หรือ 
ไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 

 

เง่ือนไขกำรได้รับสิทธิ ณ วนัท่ี ก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
• มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
• ไม่อยูใ่นช่วงระยะเวลาทดลองงาน 

ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 
• ด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 บริษทับนัทึกรายการโอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์ าหรับการเสนอขายคร้ังท่ี 1 เป็นจ านวน
เงิน 13.6 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563  

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                    
30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 3.4 ลา้นบาทและ 17.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

16. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงานท่ีไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับงวดหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่าง ๆ                       
ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณขึ้นตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 
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ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี             

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2562                 
ถึงวนัท่ี                                 

30 กนัยายน 2562 
 2563 2562   
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 438,792 31,068 361,311 32,357 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้        

นิติบคุคลของปีก่อน (6,401) - (6,401) - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก              

การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                  
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (34,671) (10,148) (22,412) (6,425) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 397,720 20,920 332,498 25,932 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                     

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี         

1 เมษายน 2562                  
ถึงวนัท่ี                              

30 กนัยายน 2562 

 2563 2562  
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 547,367 119,230 430,420 62,749 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้

นิติบคุคลของปีก่อน (6,401) - (6,401) - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ 59,129 - 59,129 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก              

การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                  
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (43,649) (42,447) (22,427) (1,115) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 556,446 76,783 460,721 61,634 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                           
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี               

1 กรกฏาคม 2562                     
ถึงวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2562 

 2563 2562   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียง     
กระแสเงินสด 436 - 436 - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2563 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

1 เมษายน 2562                   
ถึงวนัท่ี                        

30 กนัยายน 2562 

 2563 2562   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสด (9,088) - (9,088) - 

17. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่งงวดกบัจ านวน                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษทัอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าให้เป็นหุ้นสามัญ    
โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัท่ีออกสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัดงักล่าว โดยไม่พิจารณาวนัท่ีใชสิ้ทธิ 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และ 2562 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  

 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,401,924 123,485 1,428,780 990,000 3.08 0.12 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - - 600 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่า 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4,401,924 123,485 1,429,380 990,000 3.08 0.12 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,225,241  1,428,780 2.96 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด    
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - 600  

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด    
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่า 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4,225,241 1,429,380 2.96 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 128,599 990,000 0.13 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  

 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5,880,585 453,252 1,140,530 686,092 5.16 0.66 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - - 243 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่า 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 5,880,585 453,252 1,140,773 686,092 5.15 0.66 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5,610,493 1,140,530 4.92 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด    
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - 243  

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด    
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่า 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 5,610,493 1,140,773 4.92 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 308,943 925,153 0.33 
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18. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง โดยในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 

  
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ถำวร 146 
กำรค ำ้ประกนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้  
   หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 63 
   เลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศ 
      (9.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 296 
   หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการส่งออก 1 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
   ท่ีไม่สำมำรถยกเลกิได้  
   ภายใน 1 ปี 20 
   เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 

20. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการด าเนินงานระหว่างปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,785.98 
ลา้นบาท โดยบริษทัจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวและบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563 
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