
 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ 

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน 

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,453,706,365       24,273,985,526       28,119,655,636       23,049,358,311       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 4 8,024,341,948         5,234,483,987         8,904,545,288         5,571,773,099         

สินคา้คงเหลือ 5 4,143,581,797         3,266,357,791         2,187,362,184         2,124,389,782         

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 53,343,884              39,554,629              53,343,884              39,554,629              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7 388,726,825            980,759,204            281,866,156            969,254,212            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42,063,700,819       33,795,141,137       39,546,773,148       31,754,330,033       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2, 1.3 -                              -                              1,697,487,831         430,487,831            

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 8 10,854,663,419       9,736,817,416         10,367,626,152       9,520,664,880         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 79,877,428              36,537,414              23,848,525              17,225,778              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 9 146,965,691            105,949,210            140,657,655            98,874,281              

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

ภาษเีงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย 72,039,865              69,292,748              -                              -                              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยถ์าวร 458,746,880            164,650,257            1,680,521,921         175,087,017            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 261,446,959            104,232,530            -                              -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9,193,823                2,393,946                218,162                   155,791                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,103,818,855       10,440,758,311       14,131,245,036       10,463,380,368       

รวมสินทรัพย์ 54,167,519,674       44,235,899,448       53,678,018,184       42,217,710,401       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10 3,454,292,712         3,614,497,086         3,330,630,091         3,259,625,660         

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 100,000,000            280,000,000            -                              -                              

ส่วนของเงินกูย้มืทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 886,190,732            774,216,364            886,190,732            774,216,364            

- หนีสินตามสัญญาเช่า 11 28,486,527              16,759,568              8,394,591                5,815,002                

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 2,187,430,510         1,360,396,664         2,017,264,436         1,196,334,631         

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 538,733,890            45,960,950              538,733,890            45,960,950              

หนีสินหมุนเวยีนอืน 32,232,163              57,720,094              26,105,653              19,131,918              

รวมหนีสินหมุนเวียน 7,227,366,534         6,149,550,726         6,807,319,393         5,301,084,525         

หนีสินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 5,369,739,475         5,525,490,314         5,369,739,475         5,525,490,314         

- หนีสินตามสัญญาเช่า 11 43,615,098              15,319,385              11,239,995              6,588,673                

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 33,597,533              44,471,537              33,597,533              44,471,537              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์

ของพนกังานเมือเกษียณอายุ 164,259,033 160,031,520 123,113,896 119,969,130

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,266,549              80,615,512              24,259,854              68,044,138              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 5,669,477,688         5,825,928,268         5,561,950,753         5,764,563,792         

รวมหนีสิน 12,896,844,222       11,975,478,994       12,369,270,146       11,065,648,317       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน 

หุ้นสามญั 2,869,560,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 1,434,780,000         1,434,780,000         1,434,780,000         1,434,780,000         

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 2,857,560,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 1,428,780,000         1,428,780,000         1,428,780,000         1,428,780,000         

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 11,897,368              8,153,441                11,897,368              8,153,441                

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

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 (787,230,800)          (143,211,674)          -                              -                              

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 143,478,000            143,478,000            143,478,000            143,478,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,295,183,554       15,239,044,923       24,700,433,191       14,551,958,444       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 410,723,441            328,349,582            324,117,659            328,349,582            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 67,802,069              1,559,573                -                              -                              

สาํรองการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (26,878,027)            (35,577,230)            (26,878,027)            (35,577,230)            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 41,270,675,452       31,697,496,462       41,308,748,038       31,152,062,084       

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง 1.2 -                              562,923,992            -                              -                              

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 41,270,675,452       32,260,420,454       41,308,748,038       31,152,062,084       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 54,167,519,674       44,235,899,448       53,678,018,184       42,217,710,401       

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 15,433,670,813          3,775,228,894           16,076,367,077          3,640,747,311           

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (4,013,176,934)          (3,044,263,792)          (4,617,930,964)          (3,015,057,544)          

กําไรขันต้น 11,420,493,879          730,965,102              11,458,436,113          625,689,767              

รายไดอื้น 42,868,367                17,814,966                41,106,334                18,541,395                

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (235,394,162)             (124,969,925)             (199,886,732)             (98,293,723)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12 (212,154,557)             (102,417,448)             (163,736,875)             (66,017,266)               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 273,056,006              109,048,410              283,533,456              116,678,242              

ขาดทุนอืน 13 (491,179,187)             (131,335,120)             (491,951,144)             (131,357,992)             

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,797,690,346          499,105,985              10,927,501,152          465,240,423              

รายไดท้างการเงิน 23,296,895                167,954                     22,676,214                23,322                       

ตน้ทุนทางการเงิน (32,226,513)               (38,995,623)               (30,963,822)               (36,358,088)               

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 10,788,760,728          460,278,316              10,919,213,544          428,905,657              

ภาษีเงินได้ 14 (737,191,356)             (31,645,049)               (774,970,720)             (23,992,370)               

กําไรสําหรับงวด 10,051,569,372          428,633,267              10,144,242,824          404,913,287              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 66,242,496                6,209,909                  -                                -                                

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,699,203                  (2,055,134)                 8,699,203                  (2,055,134)                 

รายการทีจะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 74,941,699                4,154,775                  8,699,203                  (2,055,134)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 74,941,699                4,154,775                  8,699,203                  (2,055,134)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,126,511,071          432,788,042              10,152,942,027          402,858,153              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,051,569,372          421,893,141              10,144,242,824          404,913,287              

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                6,740,126                  

10,051,569,372          428,633,267              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,126,511,071          426,047,916              10,152,942,027          402,858,153              

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง -                                6,740,126                  

10,126,511,071          432,788,042              

กําไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3.52                           0.21                           3.55                           0.20                           

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3.52                           0.21                           3.55                           0.20                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส่วนตาํกว่าทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ สาํรองการป้องกนั ส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงค่างบการเงิน ความเสียง รวม รวม ผูถื้อหุ้นเดิม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ทีเป็นเงินตรา กระแสเงินสด - สุทธิ องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุ้น ก่อนการ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ จากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ปรับโครงสร้าง ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม 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        

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             809,491,052            809,491,052           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 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        809,491,052            5,211,518,537        

กาํไรสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 1.2) -                             -                             -                             -                             -                             -                             421,893,141           -                             -                             -                             -                             421,893,141           6,740,126               428,633,267           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             6,209,909               (2,055,134)              4,154,775               4,154,775               -                             4,154,775               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

   - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 1.2) -                             -                             -                             -                             -                             -                             421,893,141           -                             6,209,909               (2,055,134)              4,154,775               426,047,916           6,740,126               432,788,042           

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             5,488,717               (5,488,717)              -                             -                             (5,488,717)              -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 990,000,000           -                             -                             483,694,988           (143,211,674)          64,769,469             3,119,991,684        339,484,923           3,906,238               (30,560,227)            312,830,934           4,828,075,401        816,231,178            5,644,306,579        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 - ตามทีรายงานไว้เดิม 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       

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

    (หมายเหตุ 1.2) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             562,923,992            562,923,992           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 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       562,923,992            32,260,420,454       

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             10,051,569,372       -                             -                             -                             -                             10,051,569,372       -                             10,051,569,372       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             66,242,496             8,699,203               74,941,699             74,941,699             -                             74,941,699             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             10,051,569,372       -                             66,242,496             8,699,203               74,941,699             10,126,511,071       -                             10,126,511,071       

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                             -                             -                             -                             -                             4,569,259               (4,569,259)              -                             -                             (4,569,259)              -                             -                             -                             

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 1.2) -                             -                             -                             -                             (644,019,126)          -                             -                             86,943,118             -                             -                             86,943,118             (557,076,008)          (562,923,992)          (1,120,000,000)       

การจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ -                             -                             3,743,927               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             3,743,927               -                             3,743,927               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 1,428,780,000        14,243,224,859       11,897,368             483,694,988           (787,230,800)          143,478,000           25,295,183,554       410,723,441           67,802,069             (26,878,027)            451,647,483           41,270,675,452       -                             41,270,675,452       

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจากการ สาํรองการป้องกนั รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ ประเมินราคาสินทรัพย ์ ความเสียงกระแสเงินสด องคป์ระกอบอนื รวม

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ควบบริษทั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 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 -                                  -                                -                                  -                                  -                                  404,913,287               -                                  -                                  -                                  404,913,287               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (2,055,134)                  (2,055,134)                  (2,055,134)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  404,913,287               -                                  (2,055,134)                  (2,055,134)                  402,858,153               

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                  -                                -                                  -                                  -                                  5,488,717                   (5,488,717)                  -                                  (5,488,717)                  -                                  

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 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          

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  10,144,242,824          -                                  -                                  -                                  10,144,242,824          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  8,699,203                   8,699,203                   8,699,203                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  10,144,242,824          -                                  8,699,203                   8,699,203                   10,152,942,027          

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                  -                                -                                  -                                  -                                  4,231,923                   (4,231,923)                  -                                  (4,231,923)                  -                                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -                                  -                                3,743,927                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  3,743,927                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 1,428,780,000            14,243,224,859        11,897,368                 483,694,988               143,478,000               24,700,433,191          324,117,659               (26,878,027)                297,239,632               41,308,748,038          

-                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 10,788,760,728        460,278,316             10,919,213,544        428,905,657             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึนจริง (216,252,318)            (40,649,145)              (219,802,919)            (49,876,611)              

   ขาดทุนจากการประเมินมูลคา่ยติุธรรม

      ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินทียงัไมเ่กิดขึนจริง 478,983,685             114,111,327             478,983,685             114,111,327             

   คา่ใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,743,927                 -                                3,743,927                 -                                

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 2,513,943                 3,477,783                 2,512,460                 2,732,846                 

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 10,403,159               (30,125,794)              10,307,551               (29,581,887)              

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเมือเกษียณอายุ 4,047,981 3,485,484 3,274,766 2,758,380

   คา่เสือมราคา 293,171,655             228,974,615             283,656,828             221,772,374             

   คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,186,590                 1,660,042                 398,391                    632,054                    

   รายไดท้างการเงิน (23,296,895)              (167,954)                   (22,676,214)              (23,322)                     

   ตน้ทุนทางการเงิน 32,226,513               38,995,623               30,963,822               36,358,088               

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ 47,946,041               -                                47,946,041               -                                

   ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายเครืองจกัร อุปกรณ์

      สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,486,311                 2,265,854                 4,258,268                 2,288,726                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 11,426,921,320        782,306,151             11,542,780,150        730,077,632             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (2,551,251,139)         (245,277,255)            (3,096,068,321)         (400,064,938)            

   สินคา้คงเหลือ (887,627,165)            (90,957,833)              (73,279,953)              (109,521,705)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 635,873,449             (37,157,118)              687,723,013             (40,205,128)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (10,763,508)              (40,981)                     (62,371)                     32,000                      

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (396,134,808)            398,832,859             (139,162,480)            258,289,604             

   หนีสินหมุนเวียนอืน (25,518,646)              1,250,417                 6,973,735                 (8,034,539)                

   ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน

      เมือเกษียณอายุ (130,000)                   -                                (130,000)                   -                                

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,191,369,503          808,956,240             8,928,773,773          430,572,926             

   รับดอกเบีย 25,521,442               196,036                    24,900,761               51,404                      

   จ่ายดอกเบีย (48,425,159)              (63,628,841)              (47,162,424)              (60,991,306)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (162,544,360)            (12,206,685)              (334,957)                   (55,208)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,005,921,426          733,316,750             8,906,177,153          369,577,816             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,249,686,093)         -                                (1,267,000,000)         (205,075,000)            

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,125,481                 756,762                    346,903                    732,463                    

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,122,680,303)         (335,648,826)            (1,017,543,427)         (325,979,011)            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่สินทรัพยถ์าวร (291,257,671)            -                                (1,505,434,904)         -                                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,662,498,586)         (334,892,064)            (3,789,631,428)         (530,321,548)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (180,000,000)            (188,012,400)            -                                -                                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 120,000,000             -                                120,000,000             -                                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (164,000,000)            (231,000,000)            (164,000,000)            (231,000,000)            

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (12,078,054)              (5,172,165)                (2,248,400)                (2,472,297)                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (236,078,054)            (424,184,565)            (46,248,400)              (233,472,297)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขึน 72,376,053               11,445,883               -                                -                                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 5,179,720,839          (14,313,996)              5,070,297,325          (394,216,029)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 24,273,985,526        843,077,330             23,049,358,311        557,163,099             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 29,453,706,365        828,763,334             28,119,655,636        162,947,070             

-                                -                                -                                -                                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

   เจา้หนีจากการซือสินทรัพยเ์พมิขึน 187,390,685             -                                169,990,090             -                                

   เงินประกนัผลงานเพิมขึน 23,580,849 1,546,460                 19,023,553               1,546,460                 

   ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 50,981,541 -                                9,479,311                 -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยบริษัทเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงรายการใน                                    

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและ                              

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้ เป็นทางการตามกฎหมาย                                   

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (“PSE”) 

ร้อยละ 83.9992 จากบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) และร้อยละ 16.0000 

จากบริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทัคร้ังท่ี 1/2563  รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,120 ลา้นบาท (เทียบเคียงกับราคาในรายงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ) บริษทัไดบ้นัทึกส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่า

สุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 644 ลา้นบาท เป็น “ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนั” ไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2564 (วนัเข้าซ้ือหุ้น) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้รับมาและผลกระทบ                

ต่องบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,231 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 327,520 

สินคา้คงเหลือ 232,769 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,505 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 215,405 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,432 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6,423 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 69,293 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,089) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (41,051) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (280,000) 

ส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - หน้ีสินตามสัญญาเช่า (829) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,415) 

ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,637) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ (40,062) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,571) 

รวม 562,924 

หกั: ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได ้ (86,943) 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับมา 475,981 

หกั: ตน้ทุนในการรวมธุรกิจ (1,120,000) 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน (644,019) 

เน่ืองจากการซ้ือบริษัทย่อยดังกล่าวยงัคงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่ทั้ งก่อนและ             

หลงัการซ้ือกิจการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมยอ้นหลงัเพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ               

เพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันโดยถือเสมือนว่าบริษทัย่อยได้ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มบริษทัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี                    

1 มกราคม 2563 ถึงแม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบริษัทภายในกลุ่มและการเข้าซ้ือ                

บริษทัยอ่ยเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ก็ตาม 
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  งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสด

รวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดมี้การปรับปรุงใหม่ ตามเหตุการณ์ขา้งตน้ โดย

ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินรวมยอ้นหลงั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลกระทบจากการ 

รวมธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั 

การตดัรายการ

ระหว่างกนั                  

ในงบการเงินรวม 

รวมผลกระทบ 

จากการปรับปรุง 

งบการเงินรวม

ยอ้นหลงั          

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,231 - 85,231 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 470,944 (143,424) 327,520 

สินคา้คงเหลือ 184,776 47,993 232,769 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,505 - 11,505 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 253,183 (37,778) 215,405 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,432 - 3,432 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,423 - 6,423 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 69,293 - 69,293 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยถ์าวร - (10,437) (10,437) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,348 - 1,348 

รวมสินทรัพย์ 1,086,135 (143,646) 942,489 

    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 181,277 (140,226) 41,051 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 280,000 - 280,000 

ส่วนของเงินกูยื้มท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปีของ - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 829 - 829 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,415 - 2,415 

ส่วนของเงินกูยื้มสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีของ - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,637 - 2,637 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน ์             

ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 40,062 - 40,062 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,571 - 12,571 

รวมหนีสิ้น 519,791 (140,226) 379,565 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง 566,344 (3,420) 562,924 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 566,344 (3,420) 562,924 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,086,135 (143,646) 942,489 
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(หน่วย: พนับาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

ผลกระทบจากการ 

รวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 

ผลกระทบจากการ 

ตดัรายการระหว่าง

กนัในการจดัทาํ            

งบการเงินรวม 

รวมผลกระทบจาก

การปรับปรุง           

งบการเงินรวม

ยอ้นหลงั          

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 246,124 (231,453) 14,671 

กาํไรขั้นตน้ 22,880 1,454 24,334 

ภาษีเงินได ้ (1,363) - (1,363) 

กําไรสําหรับงวด 5,286 1,454 6,740 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,286 1,454 6,740 

    

การแบ่งปันกําไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง 5,286 1,454 6,740 

    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง 5,286 1,454 6,740 

 

(หน่วย: พนับาท) 

งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

ผลกระทบจากการ 

รวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 

ผลกระทบจากการ 

ตดัรายการระหว่าง

กนัในการจดัทาํ 

งบการเงินรวม 

รวมผลกระทบจาก

การปรับปรุง                       

งบการเงินรวม

ยอ้นหลงั          

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 99,102 (38,402) 60,700 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (48,048) 38,402 (9,646) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (311) - (311) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 50,743 - 50,743 
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1.3 การซ้ือสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 บริษัท สะเดา พ.ีเอส. รับเบอร์ จํากดั 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จาํกดั (“PS”) ร้อยละ 

99.9985 จากบริษทัใหญ่ ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563  เป็นจาํนวนเงิน 147 ลา้น

บาท (เทียบเคียงกบัรายงานของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ) ดงันั้น PS จึงถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทั

และนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการ

ควบคุม  

 อยา่งไรก็ตาม PS ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจลงก่อนวนัท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญั ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงประเมิน

การไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์บริษทับนัทึกผลแตกต่างระหว่างมูลค่า

เงินลงทุนใน PS (จาํนวน 147,000,000 บาท) กบัมูลค่าตามบญัชีของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง 

PS (มูลค่า 147,003,614 บาท) เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,614 บาท เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

 มูลค่าตามบัญชี (หลังปรับปรุง) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาของ PS  ณ วนัท่ีซ้ือ                 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,314 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1,910 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,128 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8) 147,301 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,623 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (261) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (31) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ (310) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (21,674) 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับมา 147,000 

  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 147,000 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (17,314) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 129,686 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัย่อย”) และไดจ้ดัทาํขึ้น

โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การลงทุนใน

บริษทัยอ่ยเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และ 1.3  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบัญชี

ป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกันความเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียงสําหรับความสัมพนัธ์

เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือจาํนวนของกระแสเงินสด ท่ีอา้งอิง

กบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การนาํขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั

ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใชใ้น                      

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั

ย่อย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 1.2 ทาํให้กลุ่มบริษทัมีการใช้

นโยบายทางการบญัชีเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึงคาํนวณโดย

อา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการของกลุ่มบริษทั 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ” ภายใต้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ี

การคา้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะได้รับชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือบริษทัไดใ้ห้บริการเสร็จส้ินและ

ลูกคา้รับมอบงาน 

จาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้

ตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น "เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา" ภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่     

   ขายสินคา้ 25,777 349,979 24,669 348,272 

   รายไดค้่าบริการ 981 4,812 - - 

   ซ้ือสินคา้ 1,087,593 711,934 1,087,593 711,934 

   รายไดอ่ื้น 1,870 3,347 862 1,535 

   รายไดค้่าเช่า 55 998 - 998 

   คา่บริการจ่าย 15,991 18,928 12,382 15,843 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 177,470 - 177,470 - 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 1     

   ขายสินคา้ - - 3,448,141 460,738 

   ซ้ือสินคา้ - - 5,749 34,154 

   รายไดอ่ื้น - - 1,339 1,710 

   คา่บริการจ่าย - - 63,508 69,676 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 1,307,443 167,969 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

   ขายสินคา้ 57,139 3,584 57,045 2,633 

   รายไดค้่าบริการ 5,032 1,412 - - 

   ซ้ือสินคา้ 656,562 378,753 656,562 378,753 

   รายไดอ่ื้น 1,597 3,632 153 1,573 

   รายไดค้่าเช่า 60 - 60 - 

   คา่บริการจ่าย 55,327 43,780 52,339 40,457 

   คา่นายหนา้จ่าย 98 117 98 117 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 69,210 - 69,210 - 

 1 รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ยในปี 2563 ไดร้วมรายการธุรกิจระหว่างบริษทักบั PSE และ PS 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงัน้ี 

(1) รายการขาย/ซ้ือสินคา้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

(2) รายการรายได/้คา่ใชจ่้ายในการใหบ้ริการ ค่าเช่าและค่านายหนา้เป็นไปตามราคาหรือเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

(3) รายไดอ่ื้นเป็นไปตามราคาท่ีระบุในสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

(4) รายการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นไปตามราคาตามสัญญาซ่ึงเทียบเคียงราคาตลาด 
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 ยอดค้างชําระท่ีเกดิจากการขายหรือซ้ือสินค้า การให้หรือรับบริการ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 2,313 94,491 1,051 91,114 

บริษทัยอ่ย2 - - 2,755,230 1,415,907 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,903 11,231 50,173 7,747 

 53,216 105,722 2,806,454 1,514,768 

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 602 2,330 315 1,921 

บริษทัยอ่ย2 - - 10,897 2,133 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,060 988 677 523 

 1,662 3,318 11,889 4,577 

     

เงินจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 4)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000 20,000 20,000 20,000 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร     

บริษทัยอ่ย2 - - 1,224,614 10,437 

     

เจ้าหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 10)     

บริษทัใหญ่ 398,556 482,599 397,942 482,416 

บริษทัยอ่ย2 - - 34,346 45,142 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158,834 163,704 150,224 160,755 

 557,390 646,303 582,512 688,313 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้าและอ่ืนๆ     

(หมายเหตุ 10)   

 

 

   บริษทัใหญ่ 1,160 526 - - 

   บริษทัยอ่ย2 - - - 29,219 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 562 3,412 - - 

 1,722 3,938 - 29,219 

เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 10)     

บริษทัใหญ่ 292 11 1 - 

บริษทัยอ่ย2 - - 32,403 49,384 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,825 3,269 1,824 3,267 

 2,117 3,280 34,228 52,651 

 
2 ยอดคงคา้งกบับริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมยอดคงคา้งระหวา่งบริษทักบั PSE และ PS 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,820 20,860 16,002 8,687 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,243 618 399 283 

ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,152 - 2,152 - 

รวม 41,215 21,478 18,553 8,970 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 53,216 105,722 2,806,454 1,514,768 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,216 105,722 2,806,454 1,514,768 

     

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,376,547 4,372,196 5,457,884 3,748,483 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 30 วนั 490,592 278,179 428,379 165,987 

31 - 60 วนั 6,892 133 6,886 - 

61 - 90 วนั 461 564 -    121 

91 - 120 วนั 867 1,972 -    1,878 

121 - 365 วนั 454 2,490 428 2,490 

เกิน 365 วนั 5,350 3,422 5,350 3,422 

รวม  6,881,163 4,658,956 5,898,927 3,922,381 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (7,358) (4,844) (5,804) (3,292) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 6,873,805 4,654,112 5,893,123 3,919,089 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6,927,021 4,759,834 8,699,577 5,433,857 

     

ลูกหนีอ่ื้น      

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,662 3,318 11,889 4,577 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,856 58,299 91,333 57,399 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ 

   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 982,803 393,033 81,746        55,940 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,097,321 474,650 204,968 137,916 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,024,342 5,234,484 8,904,545 5,571,773 
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5. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 4,203,317 3,315,690 2,242,593 2,169,313 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (59,735) (49,332) (55,231) (44,923) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,143,582 3,266,358 2,187,362 2,124,390 

6. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์  (ตรวจสอบแลว้) 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง   

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ 53,344 8,953 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ - 30,602 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 53,344 39,555 

   

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง   

    สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (363,752) (45,903) 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (174,981) (58) 

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ท่ีกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง   

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (33,598) (44,471) 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ (572,331) (90,432) 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกต

ไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม และไม่มีรายการโอนของลาํดับชั้น 

มูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 298,253 947,025 234,660 935,897 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 52,334 9,621 9,956 9,621 

ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษีหรือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,140 24,113 37,250 23,736 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 388,727 980,759 281,866 969,254 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 9,736,817* 9,520,665 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.3) 147,301 - 

การซ้ือเพิ่มขึ้น 1,291,470 1,164,375 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 15,937 15,937 

การขายและการตดัจาํหน่าย - สุทธิ (52,551) (52,551) 

ค่าเส่ือมราคา (284,337) (280,800) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 26 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 10,854,663 10,367,626 

* ปรับปรุงใหม่ 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  105,949* 98,874 

การซ้ือเพิ่มขึ้น 42,182 42,182 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,187) (398) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 146,966 140,658 

* ปรับปรุงใหม่ 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 3) 557,390 646,303 582,512 688,313 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,084,487 1,020,282 991,173 931,606 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 2,117 3,280 34,228 52,651 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 815,510 686,283 740,435 582,512 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืนๆ -                          

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,722 3,938 - 29,219 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ 993,067 1,254,411 982,282 975,325 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,454,293 3,614,497 3,330,630 3,259,626 

11. เงินกู้ยืม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  6,611,786* 6,312,110 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (180,000) - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 120,000 120,000 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (164,000) (164,000) 

ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 224 224 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 50,982 9,479 

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (12,078) (2,248) 

การตดัจาํหน่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (381) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,499 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 6,428,032 6,275,565 

* ปรับปรุงใหม่ 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

STU มีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศและแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคาร

พาณิชยซ่ึ์งคํ้าประกนัโดยบริษทั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า)

ลา้นบาท 

ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า) 

ลา้นบาท 

   (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินสินเช่ือ 10 313 10 300 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทได้ระบุข้อปฏิบัติบางประการท่ีกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น                           

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

12. เหตุการณ์เพลงิไหม้ 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดเ้กิดเหตุการณ์เพลิงไหมภ้ายในส่วนต่อขยายโรงงานผลิตถุงมือยาง สาขา      

สุราษฎร์ธานี เพลิงไหมด้งักล่าวเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายประมาณ 48 ลา้นบาท ความเสียหายดงักล่าวรวม

เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร บริษทัมีการประกนัภยัครอบคลุมความเสียหายดงักล่าว ทั้งน้ีอยู่ใน

ระหวา่งการประเมินค่าสินไหมทดแทน 

13. ขาดทุนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 487,693 129,069 487,693 129,069 

ขาดทนุจากการขายและการตดัจาํหน่าย

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,486 2,266 4,258 2,289 

รวมขาดทุนอ่ืน 491,179 131,335 491,951 131,358 
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14. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้

ของส่วนงานท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่าย

และรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณขึ้นตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 940,081 57,632 820,930 44,507 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (202,890) (25,987) (45,959) (20,515) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกําไรหรือขาดทุน 737,191 31,645 774,971 23,992 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด                           

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน               

จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 2,175 (7,640) 

15. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด  โดยไดป้รับจาํนวน

หุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั โดยถือเสมือนว่าการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัดงักล่าวไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่งงวดกบัจาํนวน                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษทัอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าให้เป็นหุ้นสามัญ    

โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัท่ีออกสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัดงักล่าว โดยไม่พิจารณาวนัท่ีใชสิ้ทธิ 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 

2563 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 10,051,569 421,893 2,857,560 1,980,000 3.52 0.21 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 1,200 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่า 

    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 10,051,569 421,893 2,858,760 1,980,000 3.52 0.21 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 10,144,243 404,913 2,857,560 1,980,000 3.55 0.20 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 1,200 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่า 

    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 10,144,243 404,913 2,858,760 1,980,000 3.55 0.20 
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16.     ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงาน คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสอบทานรายงาน

ของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานและเพื่อการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

กรรมการผูจ้ดัการประเมินผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาจากผลกาํไรแยกตามส่วนงาน ซ่ึงใชม้าตรฐานใน

การวดัผลการดาํเนินงาน เช่นเดียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 

 การดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน เป็นองค์ประกอบหน่ึงของกลุ่มบริษทัซ่ึงงบการเงินในแต่ละบริษทัได้              

มีการประเมินโดยผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 การรายงานขอ้มูลตามส่วนงาน จาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

(1) ถุงมือยาง: ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และจาํหน่ายถุงมือยาง 

(2) ธุรกิจอ่ืน: ธุรกิจอ่ืนประกอบดว้ย 

- ธุรกิจวิศวกรรม: ส่วนงานน้ีให้บริการด้านวิศวกรรม รวมถึงดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและ

พฒันาเคร่ืองจกัร รวมทั้งกระบวนการผลิต การให้บริการตามส่วนงานน้ีส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ

ในกลุ่มบริษทั 

- ธุรกิจการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย:์ การใหเ้ช่าตามส่วนงานน้ีเป็นการใหบ้ริการในกลุ่มบริษทั  

อย่างไรก็ตาม รายได ้ผลกาํไร และสินทรัพยข์องธุรกิจอ่ืนไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษทั

จึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลตามส่วนงาน 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 

รายจ่ายฝ่ายทุนจากการซ้ือสินทรัพย์ถาวร 1,343 1,600 

การคํา้ประกันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้   

   หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 65 65 

   เลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศ 

      (18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 558 558 

   หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือการส่งออก 11 11 

จํานวนเงินขั้นต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าและบริการ 

   ที่ไม่สามารถยกเลิกได้   

   ภายใน 1 ปี 44 44 

   เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25 25 
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18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 วนัท่ี 2  เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.0 บาท รวมเป็นเงิน 5,715.12 ลา้นบาท โดยบริษทั

ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดาํเนินงานของงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท 

รวมเป็นเงิน 4,286.34 ลา้นบาท โดยบริษทัจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

20. การอนุมัติงบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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