
 

 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย        
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม        
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะ 
ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ    
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้  

บญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้มีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอย่ำงมำก รวมถึงกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 มีผลกระทบโดยตรงต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัและรำคำขำยท่ีผนัแปรใน
ตลำดถุงมือยำง นอกจำกนั้นกลุ่มบริษทัมีรำยกำรคำ้กบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและมีเง่ือนไขกำรขำยท่ี
หลำกหลำย ดงันั้นบญัชีดงักล่ำว จึงถือเป็นบญัชีท่ีมีควำมส ำคญัมำกและมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำร
ด ำเนินงำน 

ขำ้พเจำ้ได้ประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวงจรรำยได ้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปี ขยำยขอบเขตกำร
ตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ทดสอบรำยกำรขำยท่ีตอบสนองเร่ืองควำมถูกตอ้งและรอบ
ระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วิเครำะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรกระทบยอดกำรขำยกบักำรรับเงิน เพื่อตรวจสอบ
ควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผ่ำน
ใบส ำคญัทัว่ไป 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้    
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ      
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กมุภำพนัธ์ 2564 



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 24,188,754,171      581,264,398            23,049,358,311      557,163,099            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 4,906,963,718         1,611,825,443         5,571,773,099         1,726,140,774         
สินคา้คงเหลือ 10 3,033,589,221         1,611,750,682         2,124,389,782         1,343,588,550         
ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 33.1 39,554,629              21,761,393              39,554,629              21,761,393              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 969,254,212            485,705,757            969,254,212            475,320,096            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 33,138,115,951      4,312,307,673         31,754,330,033      4,123,973,912         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                               -                               430,487,831            163,072,831            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 9,521,412,815         8,562,265,443         9,520,664,880         8,561,520,281         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14.1 33,105,330              -                               17,225,778              -                               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 99,525,831              13,160,819              98,874,281              12,858,930              
ค่าความนิยม 16 220,884,790            220,884,790            220,884,790            220,884,790            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 104,232,530            106,920,487            -                               -                               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 176,132,701            557,923                   175,242,808            188,291                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,155,293,997      8,903,789,462         10,463,380,368      8,958,525,123         
รวมสินทรัพย์ 43,293,409,948      13,216,097,135      42,217,710,401      13,082,499,035      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 3,573,446,656         1,392,796,653         3,259,625,660         1,351,310,382         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                               263,847,500            -                               -                               
ส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 774,216,364            947,490,585            774,216,364            947,490,585            
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2 -                               6,321,906                -                               6,321,906                
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14.2, 18 15,930,134              -                               5,815,002                -                               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,360,396,664         119,168,121            1,196,334,631         115,263,192            
ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 33.1 45,960,950              29,388,190              45,960,950              29,388,190              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,305,252              13,997,181              19,131,918              13,997,181              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,825,256,020         2,773,010,136         5,301,084,525         2,463,771,436         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 5,525,490,314         5,845,922,511         5,525,490,314         5,845,922,511         
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2 -                               8,258,713                -                               8,258,713                
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14.2, 18 12,682,347              -                               6,588,673                -                               

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 33.1 44,471,537              -                               44,471,537              -                               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 68,044,138              85,341,314              68,044,138              85,341,314              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์
ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 19 119,969,130 101,536,976 119,969,130 101,536,976

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,770,657,466         6,041,059,514         5,764,563,792         6,041,059,514         
รวมหนีสิ้น 11,595,913,486      8,814,069,650         11,065,648,317      8,504,830,950         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 2,869,560,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
    (2562: หุน้สามญั 1,434,780,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,434,780,000         1,434,780,000         1,434,780,000         1,434,780,000         

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 2,857,560,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
    (2562: หุน้สามญั 990,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,428,780,000         990,000,000            1,428,780,000         990,000,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 14,243,224,859      -                               14,243,224,859      -                               
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 8,153,441                -                               8,153,441                -                               
ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 1.2 483,694,988            483,694,988            483,694,988            483,694,988            
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.3 (143,211,674)          (143,211,674)          -                               -                               
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 143,478,000            64,769,469              143,478,000            64,769,469              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,239,044,923      2,664,104,733         14,551,958,444      2,694,229,988         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได้ 328,349,582            344,973,640            328,349,582            344,973,640            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,559,573                (2,303,671)              -                               -                               
สาํรองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.1 (35,577,230)            -                               (35,577,230)            -                               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,697,496,462      4,402,027,485         31,152,062,084      4,577,668,085         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,293,409,948      13,216,097,135      42,217,710,401      13,082,499,035      

-                               -                               -                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

สาํหรับรอบระยะเวลา  
ตั้งแต่วนัท่ี

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
หมายเหตุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 30,405,119,838              11,994,145,114              29,733,807,362              8,901,080,638                
ตน้ทุนขาย (13,602,326,084)            (10,555,480,997)            (14,127,945,962)            (7,990,051,952)              
กําไรขั้นต้น 16,802,793,754              1,438,664,117                15,605,861,400              911,028,686                   
รายไดอ่ื้น 23 248,115,939                   140,250,075                   247,835,000                   125,761,385                   
เงินปันผลรับ 12 -                                      -                                      30,665,796                     -                                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (605,256,955)                  (410,960,498)                  (470,303,354)                  (232,671,378)                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (495,081,983)                  (314,439,459)                  (396,770,141)                  (190,881,857)                  
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 161,316,560                   48,016,654                     140,204,980                   58,258,146                     
กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 24 (62,438,899)                    5,299,487                       (62,438,899)                    36,729,088                     
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 16,049,448,416              906,830,376                   15,095,054,782              708,224,070                   
รายไดท้างการเงิน 39,175,298                     5,292,569                       37,823,401                     4,659,126                       
ตน้ทุนทางการเงิน (142,151,870)                  (194,266,073)                  (137,810,154)                  (132,979,091)                  
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 15,946,471,844              717,856,872                   14,995,068,029              579,904,105                   
ภาษีเงินได้ 26 (1,545,602,891)              (103,949,377)                  (1,311,410,810)              (87,237,958)                    
กําไรสําหรับปี/งวด 14,400,868,953              613,907,495                   13,683,657,219              492,666,147                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,863,244                       (4,682,682)                      -                                      -                                      
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,072,137)                      -                                      (7,072,137)                      -                                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,208,893)                      (4,682,682)                      (7,072,137)                      -                                      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,565,947)                      1,504,511                       (6,565,947)                      1,504,511                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,565,947)                      1,504,511                       (6,565,947)                      1,504,511                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี/งวด (9,774,840)                      (3,178,171)                      (13,638,084)                    1,504,511                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี/งวด 14,391,094,113              610,729,324                   13,670,019,135              494,170,658                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

สาํหรับรอบระยะเวลา  
ตั้งแต่วนัท่ี

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
หมายเหตุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 14,400,868,953              634,295,523                   13,683,657,219              492,666,147                   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                      (20,388,028)                    

14,400,868,953              613,907,495                   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 14,391,094,113              631,635,232                   13,670,019,135              494,170,658                   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                      (20,905,908)                    

14,391,094,113              610,729,324                   

กําไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5.94                                0.42                                5.64                                0.26                                
กาํไรต่อหุ้นปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5.93                                0.42                                5.64                                0.26                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนตํ่ากว่าทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ สาํรองการป้องกนั ส่วนของ
ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงค่างบการเงิน ความเสี่ยง รวม รวม ผูถ้ือหุ้นเดิม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ที่เป็นเงินตรา กระแสเงินสด - สุทธิ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ก่อนการ รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ จากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ปรับโครงสร้าง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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        
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             634,295,523           -                             -                             -                             -                             634,295,523           (20,388,028)            613,907,495           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,504,511               -                             (4,164,802)              -                             (4,164,802)              (2,660,291)              (517,880)                 (3,178,171)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             635,800,034           -                             (4,164,802)              -                             (4,164,802)              631,635,232           (20,905,908)            610,729,324           
การควบบริษทั (หมายเหตุ 1.2) 625,000,000           -                             -                             483,694,988           -                             8,700,000               198,441,364           -                             -                             -                             -                             1,315,836,352        (1,315,836,352)       -                             
การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             17,847,154             (17,847,154)            -                             -                             (17,847,154)            -                             -                             -                             
ออกหุ้นเพิ่มทุน 165,000,000           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             165,000,000           -                             165,000,000           
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.3) -                             -                             -                             -                             (143,211,674)          -                             -                             -                             1,861,131               -                             1,861,131               (141,350,543)          (21,722,288)            (163,072,831)          
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย
  (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             -                             -                             31,620,000             (31,620,000)            -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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        
ผลสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก  (หมายเหตุ 4.1) -                             -                             -                             -                             -                             -                             28,505,093             -                             -                             (28,505,093)            (28,505,093)            -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 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        
กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             14,400,868,953      -                             -                             -                             -                             14,400,868,953      -                             14,400,868,953      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             (6,565,947)              -                             3,863,244               (7,072,137)              (3,208,893)              (9,774,840)              -                             (9,774,840)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             14,394,303,006      -                             3,863,244               (7,072,137)              (3,208,893)              14,391,094,113      -                             14,391,094,113      
การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             16,624,058             (16,624,058)            -                             -                             (16,624,058)            -                             -                             -                             
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) 438,780,000           14,229,624,859      -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             14,668,404,859      -                             14,668,404,859      
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 21) -                             -                             21,753,441             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             21,753,441             -                             21,753,441             
โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) -                             13,600,000             (13,600,000)            -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย
  (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             -                             -                             78,708,531             (78,708,531)            -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,785,783,436)       -                             -                             -                             -                             (1,785,783,436)       -                             (1,785,783,436)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,428,780,000        14,243,224,859      8,153,441               483,694,988           (143,211,674)          143,478,000           15,239,044,923      328,349,582           1,559,573               (35,577,230)            294,331,925           31,697,496,462      -                             31,697,496,462      

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทนุจากการ สาํรองการป้องกนั รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ ประเมินราคาสินทรัพย ์ ความเสี่ยงกระแสเงินสด องคป์ระกอบอื่น รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ควบบริษทั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2562 825,000,000                 -                                  -                                    483,694,988                 33,149,469                   2,219,206,992              357,445,978                 -                                    357,445,978                 3,918,497,427              
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    492,666,147                 -                                    -                                    -                                    492,666,147                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    1,504,511                     -                                    -                                    -                                    1,504,511                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    494,170,658                 -                                    -                                    -                                    494,170,658                 
การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    12,472,338                   (12,472,338)                  -                                    (12,472,338)                  -                                    

ออกหุน้เพิ่มทุน 165,000,000                 -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    165,000,000                 
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย
  (หมายเหตุ 22) -                                    -                                  -                                    -                                    31,620,000                   (31,620,000)                  -                                    -                                    -                                    -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 990,000,000                 -                                  -                                    483,694,988                 64,769,469                   2,694,229,988              344,973,640                 -                                    344,973,640                 4,577,668,085              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 990,000,000                 -                                  -                                    483,694,988                 64,769,469                   2,694,229,988              344,973,640                 -                                    344,973,640                 4,577,668,085              
ผลสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบตัิครั้งแรก  (หมายเหตุ 4.1) -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    28,505,093                   -                                    (28,505,093)                  (28,505,093)                  -                                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 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              
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    13,683,657,219            -                                    -                                    -                                    13,683,657,219            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    (6,565,947)                    -                                    (7,072,137)                    (7,072,137)                    (13,638,084)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    13,677,091,272            -                                    (7,072,137)                    (7,072,137)                    13,670,019,135            
การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    16,624,058                   (16,624,058)                  -                                    (16,624,058)                  -                                    
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20) 438,780,000                 14,229,624,859          -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    14,668,404,859            
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 21) -                                    -                                  21,753,441                   -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    21,753,441                   
โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (หมายเหตุ 21) -                                    13,600,000                 (13,600,000)                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย
  (หมายเหตุ 22) -                                    -                                  -                                    -                                    78,708,531                   (78,708,531)                  -                                    -                                    -                                    -                                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                    -                                  -                                    -                                    -                                    (1,785,783,436)             -                                    -                                    -                                    (1,785,783,436)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,428,780,000              14,243,224,859          8,153,441                     483,694,988                 143,478,000                 14,551,958,444            328,349,582                 (35,577,230)                  292,772,352                 31,152,062,084            

-                                    -                                    -                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

สาํหรับรอบระยะเวลา  
ตั้งแตว่นัท่ี

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 15,946,471,844              717,856,872                   14,995,068,029              579,904,105                   
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 21,978,573                     (5,695,186)                     23,041,331                     10,450,268                     
   ขาดทุน (กาํไร) จากการประเมินมูลคา่ยติุธรรม
      ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 27,284,617                     5,615,027                       27,284,617                     (23,482,064)                   
   คา่ใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,753,441                     -                                     21,753,441                     -                                     
   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/
      หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)   3,336,082                       (5,678,827)                     3,292,478                       -                                     
   โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น
      มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (36,958,712)                   (3,011,184)                     (33,238,128)                   (18,096,971)                   
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 11,033,520 36,259,773 11,033,520 33,119,295
   คา่เส่ือมราคา 1,069,977,460                789,208,233                   1,060,100,900                599,152,975                   
   คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,834,503                       6,330,279                       1,717,124                       4,535,680                       
   รายไดเ้งินปันผล -                                     -                                     (30,665,796)                   -                                     
   รายไดท้างการเงิน (39,175,298)                   (5,292,569)                     (37,823,401)                   (4,659,126)                     
   ตน้ทุนทางการเงิน 142,151,870                   194,266,073                   137,810,154                   132,979,091                   
   ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,288,038                       2,514,297                       6,288,038                       1,578,175                       
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 17,175,975,938              1,732,372,788                16,185,662,307              1,315,481,428                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,304,638,092)              320,203,403                   (3,855,088,538)              117,002,951                   
   สินคา้คงเหลือ (1,384,879,827)              72,639,284                     (747,563,104)                 63,469,424                     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (488,160,989)                 (410,434,196)                 (490,596,973)                 (358,075,955)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (175,574,778)                 5,439,329                       (175,054,517)                 574,866                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,166,933,871                36,630,046                     1,893,536,388                56,720,003                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,308,071                     255,615                          5,134,737                       (18,241,733)                   
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน
      เม่ือเกษียณอายุ (808,800)                        (27,658,093)                   (808,800)                        (27,658,093)                   
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,030,155,394              1,729,448,176                12,815,221,500              1,149,272,891                
   รับดอกเบ้ีย 20,154,916                     5,264,487                       18,803,019                     4,668,318                       
   จ่ายดอกเบ้ีย (196,492,495)                 (244,925,108)                 (192,150,779)                 (179,840,869)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (251,114,503)                 (147,218,006)                 (181,309,111)                 (138,980,946)                 
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,918,861                       -                                     -                                     -                                     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,610,622,173              1,342,569,549                12,460,564,629              835,119,394                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

สาํหรับรอบระยะเวลา  
ตั้งแตว่นัท่ี

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด 1 เมษายน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง -                                     25,284,400                     -                                     25,284,400                     
เงินปันผลรับ -                                     -                                     30,665,796                     -                                     
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                     (163,072,831)                 (267,415,000)                 (163,072,831)                 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,551,514                       3,219,404                       3,551,514                       1,808,817                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,054,925,229)              (3,180,445,018)              (2,053,999,789)              (2,395,491,109)              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,051,373,715)              (3,315,014,045)              (2,287,197,479)              (2,531,470,723)              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (274,253,875)                 (206,498,844)                 -                                     (105,949,835)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,347,000,000                3,068,000,000                2,347,000,000                2,318,000,000                
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,843,000,000)              (1,020,000,000)              (2,843,000,000)              (928,000,000)                 
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (17,776,124)                   (6,617,347)                     (8,664,576)                     (5,116,847)                     
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 14,609,276,074              165,000,000                   14,609,276,074              165,000,000                   
จ่ายเงินปันผล (1,785,783,436)              -                                     (1,785,783,436)              -                                     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 12,035,462,639              1,999,883,809                12,318,828,062              1,443,933,318                
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 12,778,676                     (19,446,352)                   -                                     -                                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 23,607,489,773              7,992,961                       22,492,195,212              (252,418,011)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี/งวด 581,264,398                   573,271,437                   557,163,099                   809,581,110                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี/งวด 24,188,754,171              581,264,398                   23,049,358,311              557,163,099                   

-                                     -                                     -                                     -                                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน -                                     57,779,948                     -                                     51,919,510                     
   เงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน 17,056,162 34,305,129                     17,056,162                     15,728,163                     
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า 3,012,710 8,205,525                       3,012,710                       1,912,132                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

 บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนจำกกำร                            
จดทะเบียนควบบริษทั (หมำยเหตุ 1.2) ตำมกฎหมำยไทยเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2562 และมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) (“STA”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงมือยำง ท่ีอยู่ตำมท่ี                                    
จดทะเบียนของบริษทัคือ เลขท่ี 110 ถนนกำญจนวนิช ต ำบลพะตง อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ ประเทศไทย 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำร                             
ซ้ือขำยไดใ้นวนัท่ี 2 กรกฏำคม 2563 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 20 

1.2 กำรควบบริษัท 

 บริษทัท่ีควบกิจกำรกนัประกอบดว้ยบริษทัดงัต่อไปน้ี 

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

 2) บริษทั ไทยกอง จ ำกดั (มหำชน) (“TK”) 

 ถึงแมว้่ำรูปแบบทำงกฎหมำยนั้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนจำกกำรควบรวมกิจกำรเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 
2562 แต่เน่ืองจำก ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล (“ดร.ไวยวุฒิ”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรของบริษทั
ใหญ่ไดเ้ขำ้ลงทุนใน TK ผ่ำนกำรถือหุ้นของบริษทั ไทยกอง กรุ๊ป จ ำกดั ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2561                       
เพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรบญัชี บริษทัจึงเลือกท่ีจะน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั บริษทัได้จดัท ำงบกำรเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ โดยถือ
เสมือนว่ำ ดร.ไวยวุฒิ เขำ้ลงทุนใน TK โดยปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ และ TK ไดค้วบรวมกบัศรีตรังโกลฟส์ตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัควบบริษทั (1 เมษำยน 2562) บริษทัไดร้วมมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน ก ำไรสะสม และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ตำมขอ้มูลงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนำคม 2562 ของทั้ง 2 บริษทัท่ีควบรวมกนั และปรับปรุงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ TK 
ท่ีไดรั้บมำตำมวิธีซ้ือ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.3 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 

ก) Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. 

 เ ม่ือวันท่ี  28 มิ ถุนำยน 2562 บริษัทเข้ำ ซ้ือหุ้นสำมัญทั้ งหมดของ Shi Dong Shanghai Medical 
Equipment Co., Ltd. (“SDME”) จำกบริษทั สตำร์เท็กซ์รับเบอร์ จ ำกัด (“STC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                 
ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัใหญ่”) บริษทัไดบ้นัทึกส่วนต่ำงของ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักับมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัย่อยจ ำนวน 11                             
ลำ้นบำท เป็น “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั”ไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทั 

ข) Sri Trang USA, Inc. 

 เม่ือวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษทัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดของ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) จำก
บริษทัใหญ่ บริษทัไดบ้นัทึกส่วนต่ำงของตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบัมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 155 ลำ้นบำท เป็น “ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต ้                           
กำรควบคุมเดียวกนั” ไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 เน่ืองจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทัดงักล่ำวยงัคงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัของบริษทัใหญ่
ทั้งก่อนและหลงักำรซ้ือกิจกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท ำงบกำรเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ใน
กำรเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวำ่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งน้ีไดด้ ำเนินธุรกิจภำยใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อน
วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงแม้ว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยของบริษัทภำยในกลุ่มและ                                
กำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนในภำยหลงักต็ำม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญติัวิชำชีพบัญชี                                       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนในประเทศ ทุนเรียกช ำระแลว้ 
  2563 
  (เหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. สำธำรณรัฐประชำชนจีน 4,150,000 
Sri Trang USA, Inc. สหรัฐอเมริกำ 115 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัดงักล่ำวคือกำรจดัจ ำหน่ำยถุงมือยำง บริษทัถือหุ้นบริษทัย่อยในอตัรำร้อยละ 
100 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 

 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 และ 1.3 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงิน
รวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่ำบริษทั ไทยกอง จ ำกดั (มหำชน)                                                  
ไดค้วบกิจกำรกบับริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 และถือ
เสมือนวำ่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งน้ีไดด้ ำเนินธุรกิจภำยใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

ข) บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจ                              
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำง คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิส่วน
ของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั (หมำยเหตุ 1.2 และ 1.3)                               
ซ่ึงจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน                                  
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั  
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2.3 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ                             
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต ส่วนกำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทั
ไดเ้คยรับรู้มูลค่ำยติุธรรมแลว้นั้น กลุ่มบริษทัไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำถือปฏิบติัส ำหรับบำง
รำยกำรในปีปัจจุบนั 

ผลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรกแสดงอยู่ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 4.1 นอกจำกน้ี ในระหวำ่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำกำรปรับปรุงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เก่ียวกบักำรปฏิรูป
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง มำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564) กำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีเป็นกำรก ำหนดใหมี้ขอ้ผอ่นปรนซ่ึงท ำ
ให้กลุ่มบริษทัสำมำรถใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงต่อไปได้ในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบักำรปฏิรูปดงักล่ำว รำยละเอียดแสดงไวท่ี้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 33.1 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมี
มูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำกำรเงิน 

ผลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติคร้ังแรกแสดงอยู่ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 4.2 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั  
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4. ผลสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติคร้ังแรก 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับปรุงผลสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรกกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีจดั
ประเภทและวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับส่วนท่ีมีประสิทธิผลจำกกำรกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2562 

1 มกรำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

1 มกรำคม 
2563 

กำรรับรู้รำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด     

ก ำไรสะสม     
   ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,664,105 2,692,610 2,694,230 2,722,735 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     
   ส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสด 
      - สุทธิจำกภำษีเงินได ้ - (28,505) - (28,505) 
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4.2 สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 69,125 47,301 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (737) (737) 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (42,945) (42,945) 
บวก: อ่ืน ๆ 3,345 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (1,412) (144) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 27,376 3,475 

หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 14,581 14,581 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 41,957 18,056 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.16 - 6.68 3.16 - 6.68 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวียน 17,332 8,121 
หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 24,625 9,935 

 41,957 18,056 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 23,901 - 
ยำนพำหนะ 24,292 24,292 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 48,193 24,292 
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5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 รำยได้ทำงกำรเงิน 

 รำยไดท้ำงกำรเงินรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินสุทธิจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (ถำ้มี) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.2 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

 บริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเม่ือสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และมีควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น บริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเป็นรำยไดใ้นส่วนก ำไรหรือ
ขำดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ่ื้น 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
หรือเงินท่ีใหรั้บคืนจำกกำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไข 

 ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยใน                                   
กำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับวตัถุดิบ สำรเคมี 
อะไหล่และวสัดุโรงงำนจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

5.6 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินและอำคำรแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีประเมินใหม่ และส่วนสินทรัพยอ่ื์นๆ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัอำจรวมตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบของอำคำรและอุปกรณ์เม่ือ
ตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษทั และตน้ทุนดงักล่ำว
สำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก 
ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์ำ หลังจำกนั้น                                            
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กำรประเมินรำคำท่ีดินและอำคำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำว
ในรำคำท่ีประเมินใหม่ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจดัให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้
รำคำตำมบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- กลุ่มบริษทับนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรประเมินรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย์” ใน                                         
ส่วนของผูถื้อหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้ นเคยมีกำรประเมินรำคำลดลงและกลุ่มบริษัท                                     
ไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรประเมินรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้
เป็นรำยไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

- กลุ่มบริษทัรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรประเมินรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรประเมินรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรประเมิน
รำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย”์ 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำว จะทยอยตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใช้
งำนท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยน์ั้น และบนัทึกโอนไปยงัก ำไรสะสมโดยตรง รวมทั้งไม่สำมำรถน ำมำหกักบั
ขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้  
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ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำท่ีประเมินใหม่โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 5 - 50 ปี 
  อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง - 5 - 50 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 20 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 - 10 ปี 
  ยำนพำหนะ - 5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

กลุ่มบริษทัจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำจะเกิดกำรดอ้ยค่ำ และไดมี้กำรทบทวนและ
ปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมำะสมทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน 

5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 - 10 ปี อยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำร
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 
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5.9 กำรรวมธุรกจิและค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร 
และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและไม่กลบับญัชีขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำในอนำคต 

 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตำมวิธีกำรรวมส่วน
ไดเ้สีย (pooling of interests) บริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัดว้ย
ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
กำรควบคุม และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีน ำมำรวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำ
รวมเฉพำะสดัส่วนท่ีเคยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่ำงระหวำ่งตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อใน
มูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีน ำมำรวมโดยแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร
ควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีมีกำร
รวมธุรกิจเกิดข้ึน 

5.10 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำเช่ำ หำกสัญญำนั้นให้สิทธิใน
กำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุในสญัญำส ำหรับช่วงเวลำหน่ึง เพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

 นโยบำยกำรบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 

 กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ ณ วนัท่ี
สินทรัพยท่ี์เช่ำพร้อมใชง้ำน (วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล) ยกเวน้สัญญำเช่ำท่ีมีอำยไุม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญำ
เช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่ำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรก และจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระในวนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หักด้วยเงินชดเชยหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ หำกกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำเม่ือ
ส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ ดงัน้ี 

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง - 1 - 3 ปี 
ยำนพำหนะ - 1 - 5 ปี 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำก
วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ในสญัญำเช่ำ 

 นโยบำยกำรบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 

5.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก
กลุ่มบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

5.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินและ
อำคำรซ่ึงใชว้ิธีกำรประเมินรำคำใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำใหม่ไวใ้นส่วนของ                            
ผูถื้อหุ้น ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำ
ท่ีเคยบนัทึกไว ้
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 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อน กลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที     
เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีประเมินใหม่ ใหก้ลบัรำยกำรผลขำดทุนดงักล่ำวไปยงัส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน แต่ไม่เกินผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ ส ำหรับส่วนท่ีเกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือ
เป็นกำรประเมินรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัถือ
วำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนั
ดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง
ภำระผกูพนันั้น และบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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5.16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

 บริษัทบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ ว ันให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น                                     
โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำกำรให้สิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่ำว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำ
รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และอตัรำเงินปันผล 
เป็นตน้ 

5.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

  



16 

5.18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 นโยบำยกำรบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผน
ธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงกระแสเงินสดนั้นคือกำรรับช ำระเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตน้ดงักล่ำวตำมช่วงเวลำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ย
ค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ซ่ึง
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 5.19 กำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด หรือมี
กำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทน 
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 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนั หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนั ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้
เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของ
หน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผล
แตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ 
และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

 ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ โดย
อำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีกำรคำ้และ
สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สญัญำอีกต่อไป 

 นโยบำยกำรบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.19 ตรำสำรอนุพนัธ์ และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ เช่น สัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ สัญญำอตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหน้ำ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 
และอตัรำดอกเบ้ีย ตำมล ำดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดใหต้รำสำรอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำง
กำรเงินโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำว 
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 กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์โดยพิจำรณำอำยุสัญญำคงเหลือท่ีมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ 12 เดือนเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินไม่หมุนเวียน และสินทรัพยห์รือหน้ีสินหมุนเวียนตำมล ำดบั 

 การบัญชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดเขำ้ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และจะโอนส ำรองดงักล่ำวไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ส่งผลกระทบต่อส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือเม่ือคำดวำ่จะไม่เกิดข้ึนแลว้  

 ณ วนัท่ีจะใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจะมีกำรจดัท ำเอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำรและปรับปรุง
อยำ่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง และควำมสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยระบุถึงลกัษณะของควำมเส่ียงท่ีจะป้องกนั 
วิธีท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรประเมินประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของควำมไม่มีประสิทธิผล และวิธีก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัจะประเมินประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีส ำคญัของสญัญำ
ระหวำ่งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ถำ้เง่ือนไขท่ีส ำคญัตรงกนั 
ควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงจะมีประสิทธิผลสูง 

5.20 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่ำของท่ีดินและอำคำรดว้ยรำคำท่ีประเมินใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีประเมินใหม่น้ีไดป้ระเมินโดย
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและมูลค่ำตน้ทุน
ทดแทนสุทธิส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทอำคำร ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและ                          
กำรประมำณกำรบำงประกำร 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคต                          
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี/งวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 

2562 ถึงวนัท่ี                  
31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทใหญ่     
   ขำยสินคำ้ 1,543,700 1,261,832 1,543,700 826,716 
   ซ้ือสินคำ้ 3,375,394 1,909,566 3,375,394 1,400,653 
   รำยไดค่้ำบริกำร 6,110 99 6,110 72 
   รำยไดค่้ำเช่ำ 3,992 3,992 3,992 2,994 
   ค่ำบริกำรจ่ำย 64,346 60,243 62,792 46,794 
   ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 74,327 - 74,327 - 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย     
   ขำยสินคำ้ - - 4,663,256 1,008,072 
   ซ้ือสินคำ้ - - 789 - 
   เงินปันผลรับ - - 30,666 - 
   รำยไดอ่ื้น - - 137 87 
   ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - 390 840 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่
เกีย่วข้องกนั 

    

   ขำยสินคำ้ 37,607 244,300 37,607 19,915 
   ซ้ือสินคำ้ 2,216,765 1,541,993 2,216,765 1,240,553 
   รำยไดอ่ื้น 12,115 14,515 12,115 10,396 
   ค่ำบริกำรจ่ำย 497,328 346,943 491,349 258,192 
   ค่ำนำยหนำ้จ่ำย 473 234 473 234 
   ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 508,506 1,540,945 508,506 1,297,057 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 

2562 ถึงวนัท่ี                  
31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
รำยกำรธุรกจิกบักรรมกำรและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

    

   ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 94,700 - 94,700 - 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำดงัน้ี 

(1) รำยกำรขำย/ซ้ือสินคำ้เป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำเทียบเคียงรำคำตลำด 

(2) รำยกำรรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้ริกำร ค่ำเช่ำและค่ำนำยหนำ้เป็นไปตำมรำคำหรือเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 

(3) รำยกำรเงินปันผลรับเป็นไปตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

(4) รำยไดอ่ื้นเป็นไปตำมรำคำท่ีระบุในสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

(5) รำยกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรเป็นไปตำมรำคำตำมสญัญำซ่ึงเทียบเคียงรำคำตลำด 
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ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรขำยหรือซ้ือสินค้ำ กำรให้หรือรับบริกำร และรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่ 91,114 106,348 91,114 106,348 
บริษทัยอ่ย - - 1,415,907 336,848 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,747 908 7,747 908 

 98,861 107,256 1,514,768 444,104 
     
ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่ 1,921 391 1,921 391 
บริษทัยอ่ย - - 1,723 74 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 933 927 933 927 

 2,854 1,318 4,577 1,392 
     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000 - 20,000 - 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 17)     
บริษทัใหญ่ 482,416 175,774 482,416 175,774 
บริษทัยอ่ย - - 540 881 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 205,478 96,181 205,357 94,474 

 687,894 271,955 688,313 271,129 
     
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและอ่ืนๆ 
(หมำยเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 29,219 - 
     

เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 17)     
บริษทัใหญ่ 2 98 - 39 
บริษทัยอ่ย - - 259 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,393 94,439 52,392 94,438 
 52,395 94,537 52,651 94,477 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหวำ่งปี/งวด กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปี                                                                     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปี                             
ส้ินสุดวนัท่ี                                  

31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่                                         

วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 96,634 74,440 56,810 30,947 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,133 11,801 1,192 10,479 
ผลประโยชน์จำกกำรจ่ำยโดย 
   ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 12,506 - 12,506 - 

รวม 111,273 86,241 70,508 41,426 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 187 204 145 165 
เงินฝำกธนำคำร 24,188,567 581,060 23,049,213 556,998 
รวม 24,188,754 581,264 23,049,358 557,163 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05                           
ถึง 0.60 ต่อปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.60 ต่อปี) (2562: ร้อยละ 0.50 ถึง 1.10 ต่อปี                              
งบเฉพำะกิจกำรร้อยละ 0.50 ถึง 1.10 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 98,861 106,443 1,514,768 430,136 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 30 วนั - 813 - 12,809 
31 - 60 วนั - - - 53 
121 - 365 วนั - - - 1,106 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,861 107,256 1,514,768 444,104 

     
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,371,976 1,196,972 3,748,483 1,016,002 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 30 วนั 278,089 137,749 165,987 124,806 
31 - 60 วนั 127 21,331 - 15,890 
61 - 90 วนั 544 2,797 121 709 
91 - 120 วนั 1,972 9,510 1,878 1,209 
121 - 365 วนั 2,490 8,653 2,490 5,981 
เกิน 365 วนั 3,422 17,457 3,422 17,457 

รวม  4,658,620 1,394,469 3,922,381 1,182,054 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (4,844) (1,508) (3,292) - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 4,653,776 1,392,961 3,919,089 1,182,054 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 4,752,637 1,500,217 5,433,857 1,626,158 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 2,854 1,318 4,577 1,392 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,194 76,501 57,399 74,937 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 20,000 - 20,000 - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้และเงินจ่ำยล่วงหนำ้ 
   - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 73,279 33,789        55,940 23,654 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 154,327 111,608 137,916 99,983 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,906,964 1,611,825 5,571,773 1,726,141 

10. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,618,937 665,601 (2,795) (16,155) 1,616,142 649,446 
งำนระหวำ่งท ำ 298,858 251,564 (26,135) (47,836) 272,723 203,728 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละ
สำรเคมี 849,459 451,261 (11,357) (11,004) 838,102 440,257 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 313,463 327,412 (6,841) (9,092) 306,622 318,320 

รวม 3,080,717 1,695,838 (47,128) (84,087) 3,033,589 1,611,751 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 707,533 391,840 (590) (10,229) 706,943 381,611 
งำนระหวำ่งท ำ 298,858 251,564 (26,135) (47,836) 272,723 203,728 
วตัถุดิบ บรรจุภณัฑแ์ละ
สำรเคมี 849,459 450,934 (11,357) (11,004) 838,102 439,930 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 313,463 327,412 (6,841) (9,092) 306,622 318,320 

รวม 2,169,313 1,421,750 (44,923) (78,161) 2,124,390 1,343,589 
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ในระหวำ่งปี/งวด กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 ส ำหรับปี 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่ 

 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ถึง 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
โอนกลบัรำยกำรโดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำ                               
ของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขำย 37 3 33 18 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน 935,897 459,676 935,897 457,240 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 9,621 14,234 9,621 6,284 
ภำษีซ้ือรอใบก ำกบัภำษีหรือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,736 11,796 23,736 11,796 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 969,254 485,706 969,254 475,320 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562             
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั รำคำทุน 
 2563 2562 
 (ลำ้นบำท) 

Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. 163 163 
Sri Trang USA, Inc. 267 - 
รวม 430 163 
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 Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. (“SDME”) 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของ SDME มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 
โดย SDME จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกันยำยน 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 6.8 ล้ำนเหรินหมินป้ี                                 
บริษทัรับรู้รำยไดเ้งินปันผลจำก SDME เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 31 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

Sri Trang USA, Inc. (“STU”) 

เม่ือวนัท่ี 19 กันยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน                                 
STU ในจ ำนวนไม่เกิน 8.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อให้  STU ใช้ในกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก        
สถำบนักำรเงิน บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินเพิ่มทุนแลว้เป็นจ ำนวน 6.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 
205 ล้ำนบำท ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 และ 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 62 ล้ำนบำท                                 
ในเดือนสิงหำคม 2563 

 กำรลงทุนในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติ 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส ำคญั
ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติักำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่)             
จำกบริษทัใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 83.9992 และจำกบริษทั รับเบอร์แลนดโ์ปรดกัส์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ยของ
บริษทัใหญ่) ในสัดส่วนร้อยละ 16.0000 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
1,120 ลำ้นบำท (เทียบเคียงกบัท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ) 

2. อนุมัติกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท สะเดำ พี.เอส. รับเบอร์ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่)                
จำกบริษทัใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงิน 
147 ลำ้นบำท (เทียบเคียงกบัรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นอิสระ) 

3. อนุมติักำรซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั อนัวำร์พำรำวูด จ ำกดั (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่)    
ในอ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ เป็นจ ำนวนเงิน 69 ลำ้นบำท (เทียบเคียงกบัรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำ
ทรัพยสิ์นอิสระ) 

4. อนุมติักำรซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัใหญ่ในอ ำเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เป็นจ ำนวนเงิน 
177 ลำ้นบำท (เทียบเคียงกบัรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นอิสระ) 

ต่อมำในเดือนมกรำคม 2564 บริษทัช ำระเงินใหแ้ก่บริษทัใหญ่และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ทั้งจ ำนวน รวมทั้ง
บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสำมญัและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงขำ้งตน้เสร็จสมบูรณ์แลว้ในเดือน
เดียวกนั 
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13. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีประเมินใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 
ท่ีดินและ                         

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 
 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์
 

ยำนพำหนะ 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 982,996 1,501,306 8,080,557 111,826 139,469 746,912 11,563,066 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (88,774) (138,194) (5,155,356) (17,996) (103,660) - (5,503,980) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (20,984) - - - (20,984) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 894,222 1,363,112 2,904,217 93,830 35,809 746,912 6,038,102 

        
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 894,222 1,363,112 2,904,217 93,830 35,809 746,912 6,038,102 
ซ้ือเพ่ิม 661 3,521 81,309 67,043 15,248 3,101,635 3,269,417 
โอนเขำ้ (ออก) 53,581 132,185 706,498 19,589 1,029 (912,882)   - 
โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 15) - - - - - (1,251) (1,251) 
ขำยและกำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - (1,034) (2,549)  (1,373)  (755) -  (5,711) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (หมำยเหตุ 25) (35,448) (81,802) (616,112) (42,211) (13,635) - (789,208) 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 50,992 50,992 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - สุทธิ - - - - (76) - (76) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 37,620 2,985,406 8,562,265 

        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 1,038,333 1,636,843 8,756,339 369,170 150,714 2,985,406 14,936,805 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                     (125,317)                     (220,861)                  (5,667,446)                   (232,292)                       (113,094)                                  -                  (6,359,010) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - -                       (15,530) - - -                       (15,530) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 37,620 2,985,406 8,562,265 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีประเมินใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 
ท่ีดินและ                        

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563        
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 37,620 2,985,406 8,562,265 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หมำยเหตุ 4.2) - - - (20,817) - - (20,817) 
ซ้ือเพ่ิม 179,032 9,009 83,399 27,394 11,764 1,677,093 1,987,691 
โอนเขำ้ (ออก) 60,570 798,850 2,258,721 417 10,918 (3,129,476) - 

โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 15) - - -    -    -    (3,882) (3,882) 

ขำยและกำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (9,666) (126) (48) - (9,840) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (หมำยเหตุ 25) (38,125) (100,899) (857,231) (38,263) (16,021) - (1,050,539) 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - -    -    -    56,500 56,500 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - สุทธิ - - -    -    35 - 35 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 1,114,493 2,122,942 4,548,586 105,483 44,268 1,585,641 9,521,413 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 1,277,935 2,444,694 11,056,864 348,182 173,321 1,585,641 16,886,637 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (163,442) (321,752) (6,492,748) (242,699) (129,053) - (7,349,694) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (15,530) - - - (15,530) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,114,493 2,122,942 4,548,586 105,483 44,268 1,585,641 9,521,413 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      2563 2562 
รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต 1,042,831 778,912 
รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 7,708 10,296 

 1,050,539 789,208 
  



30 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีประเมินใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดินและ                        
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง รวม 

ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2562        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 987,764 1,501,057 8,087,881 303,082 136,626 1,518,545 12,534,955 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (97,069) (157,747) (5,291,366) (204,866) (101,168) - (5,852,216) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (20,984) - - - (20,984) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 890,695 1,343,310 2,775,531 98,216 35,458 1,518,545 6,661,755 

        
ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัที่  
1 เมษำยน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด 890,695 1,343,310 2,775,531 98,216 35,458 1,518,545 6,661,755 
ซ้ือเพ่ิม 661 2,722 64,965 52,138 13,402 2,320,888 2,454,776 
โอนเขำ้ (ออก) 48,812 132,186 702,149 19,589 (1,204) (901,532) - 
ขำยและกำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - (39) (2,546) (24) (755) - (3,364) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (หมำยเหตุ 25) (27,152) (62,197) (466,736) (33,041) (10,027) - (599,153) 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 47,506 47,506 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 36,874 2,985,407 8,561,520 

        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 1,038,333 1,636,843 8,756,339 369,170 144,683 2,985,407 14,930,775 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (125,317) (220,861) (5,667,446) (232,292) (107,809) - (6,353,725) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (15,530) - - - (15,530) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 36,874 2,985,407 8,561,520 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีประเมินใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 
ท่ีดินและ                        

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563        
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 913,016 1,415,982 3,073,363 136,878 36,874 2,985,407 8,561,520 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หมำยเหตุ 4.2) - - - (20,817) - - (20,817) 
ซ้ือเพ่ิม 179,032 9,009 83,399 27,395 11,279 1,677,092 1,987,206 
โอนเขำ้ (ออก) 60,570 798,850 2,258,721 417 10,918 (3,129,476) - 

โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 15) - - - - - (3,882) (3,882) 

ขำยและกำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (9,666) (126) (48) - (9,840) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (หมำยเหตุ 25) (38,125) (100,899) (857,231) (38,264) (15,503) - (1,050,022) 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 56,500 56,500 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 1,114,493 2,122,942 4,548,586 105,483 43,520 1,585,641 9,520,665 

        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563        
รำคำทุน / รำคำท่ีประเมินใหม ่ 1,277,935 2,444,694 11,056,864 348,182 166,780 1,585,641 16,880,096 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (163,442) (321,752) (6,492,748) (242,699) (123,260) - (7,343,901) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (15,530) - - - (15,530) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,114,493 2,122,942 4,548,586 105,483 43,520 1,585,641 9,520,665 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี/งวด      2563 2562 
รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต 1,042,832 592,751 

รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 7,190 6,402 

 1,050,022 599,153 
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 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินรำคำสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินรำคำอิสระในปี 2560 และ 2561 ตำมรำยกลุ่ม
ของสินทรัพย ์ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมินรำคำสินทรัพย ์มีดงัน้ี 

- ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) รำคำ
เสนอขำยของสินทรัพยท่ี์คลำ้ยกนัในบริเวณใกลเ้คียงไดถู้กปรับปรุงส ำหรับควำมแตกต่ำงในคุณลกัษณะ
ท่ีส ำคญั เช่น เน้ือท่ี ท ำเลท่ีตั้ง สภำพส่ิงแวดลอ้ม และกำรให้ประโยชน์สูงสุด ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญั
ส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือรำคำต่อไร่ และ ขนำดท่ีดิน 

- อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประเมินรำคำโดยใชมู้ลค่ำตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 
มูลค่ำทดแทนใหม่ค ำนวณจำกรำคำตน้ทุนกำรก่อสร้ำงในตลำดเพื่อสร้ำงสินทรัพยล์กัษณะเดียวกัน                          
ได้น ำมำเปรียบเทียบกบัสินทรัพยป์รับปรุงด้วยค่ำเส่ือมท่ีค ำนวณจำกอำยุกำรใช้งำนท่ีใช้ไปและอำยุ                                   
ท่ีคำดว่ำจะคงเหลือ ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือ ตน้ทุนก่อสร้ำงต่อตำรำงเมตร 
พื้นท่ีใชส้อย และอำยอุำคำร 

 ส่วนเกินทุนท่ีเกิดข้ึนสุทธิจำกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดบ้นัทึกไปยงับญัชีองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ 

 หำกกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่ำของท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวดว้ยวิธีรำคำทุน 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,121,170 782,073 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 2,137,897 1,047,502 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมียอดคงเหลือของโรงงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 1,586 ล้ำนบำท    
(2562: 2,734 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงโรงงำนดงักล่ำว 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัได้รวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำร จ ำนวน 57 ลำ้นบำท 
(2562: 51 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.17 - 3.78 ต่อปี (2562: อตัรำ
ร้อยละ 2.87 - 3.78 ต่อปี) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
   และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว 4,379 3,936 4,379 3,936 
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14. สัญญำเช่ำ 

14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ รวม ยำนพำหนะ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั
คร้ังแรก (หมำยเหตุ 4.2) 23,901 24,292 48,193 24,292 

เพิ่มข้ึน - 3,013 3,013 3,013 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (หมำยเหตุ 25) (9,359) (10,079) (19,438) (10,079) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,337 - 1,337 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 15,879 17,226 33,105 17,226 

14.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 29,841 13,076 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี (1,229) (672) 

รวม 28,612 12,404 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,930) (5,815) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 
สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 12,682 6,589 

14.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 19,438 10,079 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,475 688 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 10,847 10,250 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562  
รำคำทุน 46,946 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (39,989) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 6,957 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 6,957 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 11,320 
รับโอนจำกอปุกรณ์ (หมำยเหตุ 13) 1,251 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ (23) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (6,330) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 13,161 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  
รำคำทุน 58,851 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,690) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 13,161 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 13,161 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 84,290 
รับโอนจำกอปุกรณ์ (หมำยเหตุ 13) 3,882 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (1,835) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 28 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 99,526 
  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
รำคำทุน 146,973 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (47,447) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 99,526 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2562  
รำคำทุน 48,850 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,706) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 7,144 

  
ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562                                                               
ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562  

มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด 7,144 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 10,274 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ (23) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (4,536) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด 12,859 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  
รำคำทุน 58,473 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,614) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 12,859 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 12,859 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 83,850 
รับโอนจำกอปุกรณ์ (หมำยเหตุ 13) 3,882 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (1,717) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 98,874 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
รำคำทุน 146,121 
หกั:  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (47,247) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 98,874 

16. ค่ำควำมนิยม 

 เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปีของค่ำควำมนิยม บริษัทพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต                               
ท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำร
กระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำ                                            
กำรเติบโตตำมตำรำงขำ้งล่ำงน้ี อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด ำเนินงำนอยู ่

 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยข์องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สรุปได้
ดงัน้ี 

อตัรำกำรเติบโต ณ ส้ินปีท่ีมีกำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน ร้อยละ 0.0 ต่อปี 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี ร้อยละ 10.9 ต่อปี 

 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำคำดกำรณ์ผลประกอบกำรและประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยอำ้งอิงจำก                   
ผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด และอตัรำกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ อตัรำคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงำนนั้น ๆ 

 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 7) 687,894 271,955 688,313 271,129 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 937,663 557,324 931,606 550,702 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 52,395 94,537 52,651 94,477 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 642,252 383,839 582,512 360,616 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และอ่ืนๆ -                          
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - - 29,219 - 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และอ่ืน ๆ -                             
กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,253,243 85,142 975,325 74,386 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 3,573,447 1,392,797 3,259,626 1,351,310 

18. เงินกู้ยืม 

 กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,071,841 6,807,994 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง (274,254) - 
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,347,000 2,347,000 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (2,843,000) (2,843,000) 
ตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 2,293 2,293 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4.2) 27,376 3,475 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มข้ึน 3,013 3,013 
จ่ำยคืนหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (17,776) (8,665) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 11,826 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,328,319 6,312,110 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

STU มีวงเงินสินเช่ือและยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินในต่ำงประเทศและแสตนดบ์ำย
เลตเตอร์ออฟเครดิตของธนำคำรพำณิชย์ซ่ึงค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ (ในเดือนมกรำคม 2564 บริษทัเขำ้                                
ค  ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นแทนบริษทัใหญ่) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 
ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

(เทียบเท่ำ)
ลำ้นบำท 

ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

(เทียบเท่ำ) 
ลำ้นบำท 

วงเงินสินเช่ือ 10 300 15 452 
ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้น - - 9 264 

 



39 

18.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญำเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชย ์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

เงินกู ้ วงเงินกูย้มื ระยะเวลำกำรกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ก ำหนดกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2563 2562 
1 1,200 ลำ้นบำท 

ไดรั้บในปี 2560 
6 ปี 6M THBFIX บวกดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมธนัวำคม 2560 และ

ดอกเบ้ียช ำระรำยเดือน - 895,000* 

2 3,000 ลำ้นบำท 
ไดรั้บในปี 2560 

7 ปี MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมมีนำคม 2561 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส - 1,392,000 

3 950 ลำ้นบำท 
ไดรั้บในปี 2561 

7 ปี 6 เดือน MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมกนัยำยน 2561 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 810,000 880,000 

4 700 ลำ้นบำท 
ไดรั้บในปี 2561 

4 ปี 6 เดือน MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมมิถุนำยน 2562 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 427,000 583,000 

5 1,623 ลำ้นบำท 
ไดรั้บในปี 2561 

7 ปี 6M THBFIX บวกดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมธนัวำคม 2562 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 1,393,000** 1,603,000** 

6 1,445 ลำ้นบำท  
ไดรั้บในปี 2562 

7 ปี 9 เดือน MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมมีนำคม 2563 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 1,325,000 1,445,000 

7 1,000 ลำ้นบำท  
ไดรั้บในปี 2563 

6 ปี 6M THBFIX บวกดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมมีนำคม 2565 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 880,000 - 

8 2,000 ลำ้นบำท  
ไดรั้บในปี 2563 

6 ปี 1 เดือน MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิมมิถุนำยน 2564 และ
ดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 1,467,000 - 
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(หน่วย: พนับำท) 

เงินกู ้ วงเงินกูย้มื ระยะเวลำกำรกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ก ำหนดกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2563 2562 
9 1,500 ลำ้นบำท  

ไดรั้บในปี 2563 
6 ปี 2 เดือน MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี ภำยหลงักำรกูเ้งิน เงินตน้ช ำระรำยไตรมำสเร่ิม

มีนำคม 2565 และดอกเบ้ียช ำระรำยไตรมำส 
หลงัจำกขอรับเงินกูค้ร้ังแรก -*** - 

รวม 6,302,000 6,798,000 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ ำหน่ำย (2,294) (4,587) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 6,299,706 6,793,413 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (774,216) (947,490) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,525,490 5,845,923 
* กลุ่มบริษทัป้องกนัควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียของวงเงินกูย้มื โดยท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate swap) ในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี   
** กลุ่มบริษทัป้องกนัควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียของวงเงินกูย้มืบำงส่วน โดยท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate swap) ในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี   
***บริษทัยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้งินกู้   

สญัญำเงินกูย้มืระยะยำวของกลุ่มบริษทัไดร้ะบุขอ้ปฏิบติับำงประกำรท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน เป็นตน้ 
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ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัไดช้ ำระเงินกูย้ืมระยะยำววงเงินกูท่ี้ 1 และวงเงินกูท่ี้ 2 ก่อนครบก ำหนดช ำระ
เป็นจ ำนวนเงิน 2,093 ลำ้นบำท และยกเลิกวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งยกเลิกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงิน
สดส ำหรับสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลให้บริษทัโอนกลบัรำยกำรผลขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน เป็นจ ำนวนเงิน 23 ลำ้นบำท 

19. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 

จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำน                            
เม่ือเกษียณอำยแุสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุต้นปี 101,537 94,816 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  9,230 9,357 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,804 3,205 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 23,698 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (10,358) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 3,436 3,898 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 4,771 4,579 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (809) (27,658) 

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุปลำยปี 119,969 101,537 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุต้นปี/งวด 101,537 97,956 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  9,230 7,018 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,804 2,404 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต  - 23,698 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (10,358) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 3,436 3,898 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 4,771 4,579 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี/งวด (809) (27,658) 

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุปลำยปี/งวด 119,969 101,537 

 บริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 1 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของพนักงำน                       
เม่ือเกษียณอำยขุองบริษทัประมำณ 17 ปี 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
อตัรำคิดลด 1.58 1.84 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.0 - 35.0 0.0 - 35.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (14,770) 17,268 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  16,935 (14,602) 

 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (10,441) 12,577 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (12,962) 15,444 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  14,960 (12,843) 

 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (9,359) 11,263 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำหุน้ละ 

จ ำนวนหุน้ ทุนเรือนหุน้ 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแลว้ ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแลว้ 

 (บำท) (ลำ้นหุน้) (ลำ้นบำท) 
ทุนเรือนหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1 1,434.78 990.00 1,434.78 990.00 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรับช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุน 1 - 438.78 - 438.78 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ 0.5 1,434.78 1,428.78 - - 

ทุนเรือนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 0.5 2,869.56 2,857.56 1,434.78 1,428.78 

 กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 
990,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 990,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็น 1,434,780,000 บำท                                    
(หุ้นสำมัญ 1,434,780,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
444,780,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และมีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
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1. จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 432,780,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำย
หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของ STA และบริษทัยอ่ยของ STA 

3. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำย
ตำมโครงกำร STGT ESOP ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 21 

ในระหวำ่งวนัท่ี 23 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

1. เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยเป็น
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 432,780,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ                          
34 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 14,714,520,000 บำท 

2. เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของ  STA และบริษทัย่อยของ 
STA โดยเป็นหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ในรำคำ                           
เสนอขำยหุน้ละ 34 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 68,000,000 บำท 

3. เสนอขำยหุ้นสำมัญในโครงกำร STGT ESOP คร้ังท่ี 1 โดยเป็นหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
4,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 30.6 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
122,400,000 บำท (บริษทับนัทึกส่วนต่ำงรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็น                       
คร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจ ำนวนเงิน 13.6 ลำ้นบำท เป็นค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ)์ 

 ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวนและไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้จำกจ ำนวน 990,000,000 บำท (หุน้สำมญั 990,000,000 หุน้ มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) เป็นจ ำนวน 1,428,780,000 บำท (หุน้สำมญั 1,428,780,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ 1 บำท) กบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัเดียวกนั และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญั
จ ำนวน 1,428,780,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยได้
ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฏำคม 2563 

 ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
237 ลำ้นบำท (หลงัผลประโยชน์ทำงภำษี) ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัจำกเดิมหุน้ละ 1.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท ดงันั้นทุนจดทะเบียน
ของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 1,434,780,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 2,869,560,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท และทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 1,428,780,000 บำท 
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 2,857,560,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท บริษทัได้จดทะเบียนกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้ต่อกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 
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21. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 สิทธิซ้ือหุ้นในโครงกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษทัให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร                                         
และ/หรือพนกังำนของกลุ่มบริษทั (“STGT ESOP”) 

โครงกำร STGT ESOP หลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวต้ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวมขอ้ 20 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู ้บริหำร  
และ/หรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั 

อำยุของโครงกำร 2 ปี นบัจำกวนัท่ีหุน้สำมญัของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

จ ำนวนของหุ้นสำมัญที่
ออกและเสนอขำย 

ไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท   

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น ณ วนัท่ี IPO: ร้อยละ 90 ของรำคำ IPO 

คร้ังท่ี 1 และ 2 หลงัจำกกำร IPO: ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด* 

* ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับกำรค ำนวณรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์และกำรก ำหนด 
รำคำตลำดเพื่อกำรพิจำรณำกำรเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย บริษทัจะท ำกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนในโครงกำร STGT ESOP ดงัน้ี 

คร้ังท่ีหน่ึง ณ วนัท่ี IPO: ไม่เกินร้อยละ 40 หรือ 
ไม่เกิน 8,000,000 หุน้ 

คร้ังท่ีสอง หน่ึงปีหลงัจำกกำร IPO: ไม่เกินร้อยละ 30 หรือ 
ไม่เกิน 6,000,000 หุน้ 

คร้ังท่ีสำม สองปีหลงัจำกกำร IPO: ไม่เกินร้อยละ 30 หรือ 
ไม่เกิน 6,000,000 หุน้ 

 

เง่ือนไขกำรได้รับสิทธิ ณ วนัท่ี ก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
• มีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 
• ไม่อยูใ่นช่วงระยะเวลำทดลองงำน 

ณ วนัท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน 
• ด ำรงสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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บริษทับนัทึกรำยกำรโอนส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์ ำหรับกำรเสนอขำยคร้ังท่ี 1 เป็นจ ำนวน
เงิน 13.6 ลำ้นบำท เป็นส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 

บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงิน
21.8 ลำ้นบำท 

กำรเคล่ือนไหวส ำหรับสิทธิซ้ือหุน้มีดงัน้ี 

 จ ำนวนสิทธิซ้ือหุน้ รำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

 (หน่วย) (บำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 
สิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกให ้ 20,000,00 1.76 
สิทธิซ้ือหุน้ท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ (8,000,000) 1.70 

ยอดคงเหลือส้ินปี 12,000,000 1.80 

สิทธิซ้ือหุน้ท่ีสำมำรถใชสิ้ทธิได ้ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 2563  - - 

 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 คร้ังท่ี 1 หลงัจำกกำร IPO คร้ังท่ี 2 หลงัจำกกำร IPO 
มูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัออกสิทธิ (บำท) 1.77 1.84 
อตัรำเงินปันผลท่ีคำดหวงั (ร้อยละ) 1.90 1.90 
ควำมผนัผวนของหุน้ท่ีคำดหวงั* (ร้อยละ) 56.52 47.94 
อตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียง (ร้อยละ) 0.49 0.52 
อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ (ปี) 1.05 2.05 
แบบจ ำลองท่ีใช ้ Monte Carlo Monte Carlo 

* ควำมผนัผวนของหุ้นท่ีคำดหวงัก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีตของรำคำหุ้นของบริษทัอ่ืนท่ี      
เทียบเคียงกบับริษทั 

22.  ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถว้นแลว้ 
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23. รำยได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษำยน 2562  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
รำยไดค้่ำเช่ำ 13,134 11,222 13,134 8,598 
ก ำไรจำกกำรขำยเศษซำกวสัดุ 53,389 11,092 53,389 7,127 
รำยไดเ้งินชดเชยค่ำภำษีอำกร 29,623 12,562 29,623 9,897 
รำยไดค้่ำสินไหมทดแทนจำกทรัพยสิ์นเสียหำย 
   และธุรกิจหยดุชะงกั 18,231 24,156 18,231 26,136 
รำยไดเ้งินชดเชยโครงกำรสนบัสนุนสินเช่ือ
ผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑย์ำงจำกกำรยำง                            
แห่งประเทศไทย 78,595 46,386 78,595 46,386 

อ่ืน ๆ  55,144 34,832 54,863 27,617 

รวมรำยไดอ่ื้น 248,116 140,250 247,835 125,761 

24. ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษำยน 256 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน (56,151) 7,813 (56,151) 38,307 

ขำดทุนจำกกำรขำยและกำรตดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,288) (2,514) (6,288) (1,578) 

รวมก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน (62,439) 5,299 (62,439) 36,729 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบ 
ระยะเวลำตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 เมษำยน 2562ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
งำนระหว่ำงท ำ (1,000,630) 67,826 (362,987) 141,910 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,974,800 5,276,274 7,974,235 4,093,247 
โอนกลบักำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (36,959) (3,011) (33,238)  (18,097)                                      

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังำน 1,884,803 1,348,376 1,781,352 957,181 

ค่ำเส่ือมรำคำ 1,069,977 789,208 1,060,101 599,153 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,835 6,330 1,717 4,536 
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26. ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี         

1 เมษำยน 2562                  
ถึงวนัท่ี                              

31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,494,894 170,328 1,265,444 115,263 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

นิติบุคคลของปีก่อน (6,401) 5,297 (6,401) - 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั                     

ส่วนของผูถื้อหุ้น 59,129 - 59,129 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก              

กำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ                  
กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,019) (71,676) (6,761) (28,025) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 1,545,603 103,949 1,311,411 87,238 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (1,642) 376 (1,642) 376 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลขำดทุนจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง     
กระแสเงินสด (8,894) - (8,894) - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่วนัท่ี  

1 เมษำยน 2562 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 2563 2562   
     

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15,946,472 717,857 14,995,068 579,904 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20 - 25% 20 - 25% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ                  

อตัรำภำษี 3,220,878 142,583 2,999,014 
 

115,981 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน (6,401) 5,297 (6,401) 
 

- 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (1,679,867) (48,046) (1,679,867) (28,804) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ - - (6,133) - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 7,772 10,905 7,175 6,649 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,377) (6,843) (2,377) (6,641) 

อ่ืน ๆ 5,598 53 - 53 

รวม (1,668,874) (43,931) (1,681,202) (28,743) 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 1,545,603 103,949 1,311,411 87,238 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์                        
ทำงกำรเงิน 12,575 197 12,575 197 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 4,528 13,080 4,000 11,634 
ผลขำดทุนสะสมจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,721 3,906 3,721 3,906 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน                                 
เม่ือเกษียณอำย ุ 23,994 20,307 23,994 20,307 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,859 85,892 - - 
ก ำไรในสินคำ้คงเหลือระหวำ่งกนั 84,364 7,227 - - 
อ่ืน ๆ 16,182 12,413 653 - 

รวม 149,223 143,022 44,943 36,044 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ส่วนเกินทุนจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย ์ 102,910 107,105 102,910 107,105 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์                  
ทำงกำรเงิน 3,167 4,352 3,167 4,352 

ส่วนปรับมูลค่ำยติุธรรมจำกกำรซ้ือธุรกิจ 6,451 9,928 6,451 9,928 
อ่ืน ๆ 506 58 459 - 

รวม 113,034 121,443 112,987 121,385 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 36,189 21,579 (68,044) (85,341) 

 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 104,233 106,920 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (68,044) (85,341) (68,044) (85,341) 
 36,189 21,579 (68,044) (85,341) 
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27. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทได้รับสิทธิพิ เศษบำงประกำรจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตถุงมือยำงตำม
พระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีท ำก ำหนดบำงประกำร ในช่วงระยะเวลำ
ตั้งแต่ปี 2553 - 2570 รวมจ ำนวน 9 ฉบบั ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บโดยสงัเขปมีดงัน้ี 

ก) ได้รับยกเว้นกำรเสียภำษีอำกรขำเข้ำและภำษีกำรค้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ข) ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 5 ถึง 8 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2553) และไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิในอตัรำร้อยละห้ำสิบของอตัรำปกติอีก 3 ถึง 5 ปี นับจำกระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิส้ินสุดลง 

ในฐำนะท่ีเป็นอุตสำหกรรมท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมกำรลงทุน 

รำยไดข้องบริษทั จ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 1,901,908 825,978 477,921 2,581,625 2,379,829 3,407,603 
รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งออก 24,891,529 4,087,004 7,797,806 5,942,104 32,689,335 10,029,108 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 26,793,437 4,912,982 8,275,727 8,523,729 35,069,164 13,436,711 

ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั     (4,664,044) (1,442,566) 

รวม     30,405,120 11,994,145 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 1,901,908 477,921 2,379,829 
รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งออก 24,891,529 2,462,449 27,353,978 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 26,793,437 2,940,370 29,733,807 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 379,300 845,706 1,225,006 
รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งออก 3,224,166 4,451,909 7,676,075 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 3,603,466 5,297,615 8,901,081 

28. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี/งวด ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี/งวด  โดยไดป้รับ
จ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 20 โดยถือเสมือนว่ำกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี/งวด ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวดกบัจ ำนวน                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำให้เป็นหุ้นสำมญั    
โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัท่ีออกสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุ้น
สำมญัดงักล่ำว โดยไม่พิจำรณำวนัท่ีใชสิ้ทธิ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  

 ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) ก ำไรต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 14,400,869 634,296 2,425,973 1,525,386 5.94 0.42 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
สิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนในโครงกำร 
    STGT ESOP - - 665 -   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่ 
    มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุน 14,400,869 634,296 2,426,638 1,525,386 5.93 0.42 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  
 ก ำไรส ำหรับปี  (พนับำท) ถ่วงน ้ำหนกั  (พนัหุน้) ก ำไรต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 13,683,657 2,425,973 5.64 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด    
สิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนในโครงกำร 
    STGT ESOP - 665  

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด    
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่ 
    มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุน 13,683,657 2,426,638 5.64 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย  
 ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) ก ำไรต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 

 
 

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 492,666 1,893,695 0.26 

29. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ี ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงมือยำง และด ำเนินธุรกิจใน 3 
เขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกำ กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำน
โดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    

สหรัฐอเมริกำ 6,850,954 1,937,301 
จีน 3,007,933 1,138,422 
ญ่ีปุ่น 2,938,048 867,193 
เยอรมนี 1,996,860 820,042 
ไทย 1,809,772 1,639,857 
สิงคโปร์ 34,412 1,115,484  
อ่ืน ๆ 13,767,141 4,475,84 

รวม 30,405,120 11,994,145 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และสินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี)   
ไทย 10,032,893 8,795,452 
จีน 14,931 862 
สหรัฐอเมริกำ 3,237 555 

รวม 10,051,061 8,796,869 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้อง
กิจกำร (ปี 2562 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,262 ลำ้นบำท) 
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30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 1,785.78 1.25 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                        
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ถำวร 3,776 
กำรค ำ้ประกนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้  
   หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 64 
   เลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ำยในต่ำงประเทศ 
      (16.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 505 
   หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อกำรส่งออก 11 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
   ที่ไม่สำมำรถยกเลกิได้  
   ภำยใน 1 ปี 10 
   เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 

32. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ท่ีดินและอำคำร - - 3,237,435 3,237,435 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - 39,555 - 39,555 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  - (90,432) - (90,432) 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ท่ีดินและอำคำร - - 2,328,998 2,328,998 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - 21,761 - 21,761 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  - (29,388) - (29,388) 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์   
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ควำมเส่ียง 

  

สญัญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 8,953 3,814 
สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 30,602 17,947 

รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 39,555 21,761 

   
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์   
หนีสิ้นตรำสำรอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน                             
ควำมเส่ียง 

  

    สญัญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (45,903) (883) 
สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ (58) - 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - (28,505) 

หนีสิ้นตรำสำรอนุพันธ์ท่ีก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียง   

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (44,471) - 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ (90,432) (29,388) 
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ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้เพื่อบริหำร
ควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุญัญำโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 6 เดือน 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีจะตอ้งจ่ำยโดยกลุ่มบริษทัไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำผนัแปรและจ่ำยดอกเบ้ีย
ดว้ยอตัรำคงท่ี 

รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีถือว่ำมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 
เน่ืองจำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกนักบัเง่ือนไขของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียผนั
แปร (ได้แก่ อตัรำดอกเบ้ีย จ ำนวนเงินต้น วนัครบก ำหนด และวนัท่ีจ่ำยช ำระ) กลุ่มบริษทัได้ก ำหนด
อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงไวท่ี้ 1:1  

ผลกระทบของกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัระหว่ำง
ธนำคำร (InterBank Offerred Rates - IBORs) (อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง) ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมี                                
กำรปฏิรูปภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงน้ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทั จึงได้น ำกำรปรับปรุง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 ท่ีเก่ียวกบั                                
กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564) กำรปรับปรุงน้ีเป็นกำรก ำหนดให้มีขอ้ผ่อนปรนซ่ึงท ำให้                                      
กลุ่มบริษทัสำมำรถใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงต่อไปไดใ้นช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนก่อนท่ีจะมีกำร
แทนท่ีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 

 อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัไดมี้กำรติดตำมและประเมินผลเหตุกำรณ์ดงักล่ำว รวมทั้งไดแ้สดงกำรยอมรับต่อ
กำรปรับสญัญำต่อ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หำกมีกำรเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิงภำยหลงัจำกกำรปฏิรูปขำ้งตน้ ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรบอกกล่ำวใหรั้บทรำบโดยทัว่กนั หำกคู่สัญญำยอมรับ
เช่นกนักถื็อวำ่ไม่ตอ้งปรับสญัญำแบบทวิภำคี 

33.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
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ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน และ
ตรำสำรอนุพนัธ์ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่
คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของ
ลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคำ้ตำมเขตพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์  
และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ 

เงินฝากธนาคารและเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเงินฝำกธนำคำรและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอยู่ในระดบัต ่ำเน่ืองจำก
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรพิจำรณำและอนุมติัวงเงินสินเช่ือส ำหรับธนำคำรแต่ละรำยโดยคณะกรรมกำร
ของกลุ่มบริษทั และธนำคำรคู่สัญญำของกลุ่มบริษทัเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตจำก
กำรประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศในระดบัสูง 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์หลำกหลำยประเภทเพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัน้ี 

• สญัญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ และสญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

• สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรเขำ้ท ำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศและ
สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ ซ่ึงสญัญำโดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 86.99 39.57 50.56 10.98 30.0371 30.1540 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน
อยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 
ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดก้ ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ควำมเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกกำร
เปล่ียนแปลงของสกลุเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน (ลดลง) ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 
 (ร้อยละ) (พนับำท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.1 33,873 
 (3.1) (33,873) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น
และเงินกูย้มืระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 
เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนควำมแตกต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและดอกเบ้ียตำมอตัรำผนัแปร ซ่ึงอำ้งอิง
จำกมูลค่ำเงินตน้ตำมสญัญำส ำหรับช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6,000,000 - - 18,050,163 138,591 24,188,754 0.05 - 0.60 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 4,906,964 4,906,964 - 
รวม 6,000,000 - - 18,050,163 5,045,555 29,095,718  

        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 3,573,447 3,573,447 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 6,299,707 - 6,299,707 (1) , (2) 

รวม - - - 6,299,707 3,573,447 9,873,154  

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 488,819 92,445 581,264 0.5 - 1.1 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,611,825 1,611,825 - 
รวม - - - 488,819 1,704,270 2,193,089  

        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,392,797 1,392,797 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - 263,848 - 263,848 (3) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 6,793,413 - 6,793,413 (1) , (2) 

รวม - - - 7,057,261 1,392,797 8,450,058  
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6,000,000 - - 16,910,809 138,549 23,049,358 0.05 - 0.60 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 5,571,773 5,571,773 - 
รวม 6,000,000 - - 16,910,809 5,710,322 28,621,131  

        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 3,259,626 3,259,626 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 6,299,707 - 6,299,707 (1) , (2) 

รวม - - - 6,299,707 3,259,626 9,559,333  

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 488,819 68,344 557,163 0.5 - 1.1 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,726,141 1,726,141 - 
รวม - - - 488,819 1,794,485 2,283,304  

        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,351,310 1,351,310 - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 6,793,413 - 6,793,413 (1) , (2) 

รวม - - - 6,793,413 1,351,310 8,144,723  

(1) MLR ลบดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี 
(2) 6M THBFIX บวกดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี 
(3) LIBOR บวกดว้ยอตัรำคงท่ีต่อปี 
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงอัตรำดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สมเหตุสมผลของอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยก ำหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี  

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 

0.75 (47,248) 23,599 
(0.75) 47,248 (23,599) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและ
สญัญำเช่ำ โดยฝ่ำยบริหำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหน้ีสินของกลุ่ม
บริษทัอยู่ในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำง
เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 
12 เดือนออกไป นอกจำกนั้นฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้วำ่กลุ่มบริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนพอ
กบักระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตอนัใกล ้

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ี
ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,320,204 - - 2,320,204 
เงินกูย้มืระยะยำว 955,404 5,644,000 246,861 6,846,265 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 16,756 13,085 - 29,841 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 3,292,364 5,657,085 246,861 9,196,310 

  
ตรำสำรอนุพนัธ์  
สญัญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 45,903 - - 45,903 

สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 58 - - 58 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 44,471 - 44,471 
รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 45,961 44,471 - 90,432 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,255,082 - - 2,255,082 
เงินกูย้มืระยะยำว 955,404 5,644,000 246,861 6,846,265 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6,224 6,852 - 13,076 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 3,216,710 5,650,852 246,861 9,114,423 

  
ตรำสำรอนุพนัธ์  
สญัญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 45,903 - - 45,903 

สญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 58 - - 58 
  สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 44,471 - 44,471 
รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 45,961 44,471 - 90,432 

33.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณ
โดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำ
แลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำ
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 2.0 บำท รวมเป็นเงิน 5,715.12 ลำ้นบำท โดยบริษทัจะ
เสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลภำยในไตรมำสท่ีสองของปี 
2564 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2564 
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