
 

 

 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภำคม 2565 



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,752,150,113      21,006,128,944      15,276,993,427      17,520,543,697      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 3,120,190,169        2,816,075,380        4,136,095,728        4,111,632,712        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                               -                               300,000,000            400,000,000            

สินคา้คงเหลือ 5 4,509,731,605        4,778,091,158        3,301,357,992        3,440,325,357        

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 11,656,596              24,837,308              11,656,596              24,837,308              

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 215,773,163            264,105,305            -                               -                               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 781,938,504            656,469,524            663,385,578            519,736,630            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,391,440,150      29,545,707,619      23,689,489,321      26,017,075,704      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 482,037,318            370,710,729            -                               -                               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               5,064,861,147        5,064,861,147        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 22,828,043,277      20,369,667,844      22,288,070,851      19,654,760,692      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 77,903,755              77,638,599              29,429,278              32,361,084              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 184,115,386            169,230,502            180,662,782            165,125,724            

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

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 109,977,898            109,977,898            -                               -                               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 380,243,278            431,940,020            -                               -                               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,106,110              7,066,093                12,989,758              1,269,298                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,303,311,812      21,757,116,475      27,796,898,606      25,139,262,735      

รวมสินทรัพย์ 51,694,751,962      51,302,824,094      51,486,387,927      51,156,338,439      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 3,327,600,413        3,620,736,726        3,100,661,347        3,309,574,674        

ส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,437,452,466        1,332,821,708        1,437,452,466        1,332,821,708        

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 31,253,892              31,565,085              13,003,654              13,426,233              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 610,857,696            554,614,015            600,830,193            550,907,892            

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 44,514,816              43,085,518              37,396,971              42,665,903              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,183,384              63,614,820              23,338,176              58,769,612              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,479,862,667        5,646,437,872        5,212,682,807        5,308,166,022        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 6,702,290,065        7,127,733,907        6,702,290,065        7,127,733,907        

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 42,788,823              39,472,105              13,398,065              15,356,187              

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 13,333,381              21,332,231              13,333,381              21,332,231              

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 172,916,317 168,275,296 136,053,801 132,159,809

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 82,906,915              86,453,462              48,062,944              51,376,103              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,014,235,501        7,443,267,001        6,913,138,256        7,347,958,237        

รวมหน้ีสิน 12,494,098,168      13,089,704,873      12,125,821,063      12,656,124,259      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

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        

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 2,863,261,410 หุ้น 1,431,630,705        1,431,630,705        1,431,630,705        1,431,630,705        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 14,463,099,736      14,463,099,736      14,463,099,736      14,463,099,736      

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9,494,108                8,181,559                9,494,108                8,181,559                

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

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (787,230,800)          (787,230,800)          -                               -                               

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,870,625,700      21,812,503,774      22,555,355,357      21,675,295,805      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 393,403,184            397,478,497            308,159,790            311,899,172            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 263,059,413            282,206,128            -                               -                               

สาํรองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (34,345,820)            (17,065,785)            (34,345,820)            (17,065,785)            

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

   ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (36,255,420)            (4,857,581)              -                               -                               

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 39,200,653,794      38,213,119,221      39,360,566,864      38,500,214,180      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,694,751,962      51,302,824,094      51,486,387,927      51,156,338,439      

-                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 7,118,481,127        15,433,670,813      6,488,718,994        16,076,367,077      
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (5,376,182,892)       (4,013,176,934)       (5,095,399,888)       (4,617,930,964)       
กําไรขั้นต้น 1,742,298,235        11,420,493,879      1,393,319,106        11,458,436,113      
รายไดอ่ื้น 31,817,519              42,868,367              30,910,840              41,106,334              
รายไดเ้งินปันผล 139,244                   -                           -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (430,309,896)          (235,394,162)          (364,428,029)          (199,886,732)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (210,330,069)          (212,154,557)          (156,660,647)          (163,736,875)          
กาํไรจาก (ขาดทุน) อตัราแลกเปล่ียน (8,297,999)              273,056,006            (9,658,872)              283,533,456            
กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 11 63,187,368              (491,179,187)          69,885,598              (491,951,144)          
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,188,504,402        10,797,690,346      963,367,996            10,927,501,152      
รายไดท้างการเงิน 28,622,185              23,296,895              19,755,149              22,676,214              
ตน้ทุนทางการเงิน (34,997,878)            (32,226,513)            (34,505,488)            (30,963,822)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,182,128,709        10,788,760,728      948,617,657            10,919,213,544      
ภาษีเงินได้ 12 (129,954,370)          (737,191,356)          (72,297,487)            (774,970,720)          
กําไรสําหรับงวด 1,052,174,339        10,051,569,372      876,320,170            10,144,242,824      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (19,146,715)            66,242,496              -                               -                               
กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,280,035)            8,699,203                (17,280,035)            8,699,203                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,426,750)            74,941,699              (17,280,035)            8,699,203                

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (29,525,565)            -                               -                               -                               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (29,525,565)            -                               -                               -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (65,952,315)            74,941,699              (17,280,035)            8,699,203                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 986,222,024            10,126,511,071      859,040,135            10,152,942,027      

กําไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.37                         3.52                         0.31                         3.55                         
กาํไรต่อหุ้นปรับลด
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.37                         3.52                         0.31                         3.55                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก

ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ สาํรองการป้องกนั การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงค่างบการเงิน ความเสี่ยง เงินลงทุนในตราสารทุน รวม รวม ผูถ้ือหุน้เดิม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ที่เป็นเงินตรา กระแสเงินสด - สุทธิ ที่วดัมูลค่าผา่นกาํไร องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ก่อนการ รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ จากภาษีเงินได้ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ปรับโครงสร้าง ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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      

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,431,630,705        14,463,099,736         8,181,559               483,694,988           (787,230,800)          143,478,000           21,812,503,774         397,478,497           282,206,128           (17,065,785)            (4,857,581)              657,761,259           38,213,119,221      -                             38,213,119,221      

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                               -                             -                             -                             -                             1,052,174,339           -                             -                             -                             -                             -                             1,052,174,339        -                             1,052,174,339        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                               -                             -                             -                             -                             -                               -                             (19,146,715)            (17,280,035)            (29,525,565)            (65,952,315)            (65,952,315)           -                             (65,952,315)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                               -                             -                             -                             -                             1,052,174,339           -                             (19,146,715)            (17,280,035)            (29,525,565)            (65,952,315)            986,222,024           -                             986,222,024           

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                             -                               -                             -                             -                             -                             4,075,313                  (4,075,313)              -                             -                             -                             (4,075,313)              -                             -                             -                             

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -                             -                               1,312,549               -                             -                             -                             -                               -                             -                             -                             -                             -                             1,312,549               -                             1,312,549               

การจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอื่น -                             -                               -                             -                             -                             -                             1,872,274                  -                             -                             -                             (1,872,274)              (1,872,274)              -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 1,431,630,705        14,463,099,736         9,494,108               483,694,988           (787,230,800)          143,478,000           22,870,625,700         393,403,184           263,059,413           (34,345,820)            (36,255,420)            585,861,357           39,200,653,794      -                             39,200,653,794      

-                             -                               -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565
(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจากการ 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 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           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  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 วนัที่ 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           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,431,630,705             14,463,099,736        8,181,559                    483,694,988                143,478,000                21,675,295,805           311,899,172                (17,065,785)                294,833,387                38,500,214,180           

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  876,320,170                -                                  -                                  -                                  876,320,170                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (17,280,035)                (17,280,035)                (17,280,035)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  876,320,170                -                                  (17,280,035)                (17,280,035)                859,040,135                

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                  -                                -                                  -                                  -                                  3,739,382                    (3,739,382)                  -                                  (3,739,382)                  -                                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -                                  -                                1,312,549                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  1,312,549                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 1,431,630,705             14,463,099,736        9,494,108                    483,694,988                143,478,000                22,555,355,357           308,159,790                (34,345,820)                273,813,970                39,360,566,864           

-                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,182,128,709           10,788,760,728         948,617,657              10,919,213,544         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,589,143)                (216,252,318)             (6,352,101)                (219,802,919)             

   ขาดทุน (กาํไร) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรม

      ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (11,130,364)               478,983,685              (17,828,594)               478,983,685              

   ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,312,549                  3,743,927                  1,312,549                  3,743,927                  

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 6,800,708                  2,513,943                  6,463,032                  2,512,460                  

   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 67,383,952                10,403,159                12,236,439                10,307,551                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,641,021 4,047,981 3,893,992 3,274,766

   ค่าเส่ือมราคา 328,597,024              293,171,655              318,057,617              283,656,828              

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,947,132                  1,186,590                  4,249,818                  398,391                     

   รายไดเ้งินปันผล (139,244)                   -                                -                                -                                

   รายไดท้างการเงิน (28,622,185)               (23,296,895)               (19,755,149)               (22,676,214)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 34,997,878                32,226,513                34,505,488                30,963,822                

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

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและการตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์

      สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (357,094)                   3,486,311                  (357,094)                   4,258,268                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,586,970,943           11,426,921,320         1,285,043,654           11,542,780,150         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (302,873,078)             (2,551,251,139)          (23,218,319)               (3,096,068,321)          

   สินคา้คงเหลือ 200,975,601              (887,627,165)             126,730,926              (73,279,953)               

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (104,572,146)             635,873,449              (143,283,965)             687,723,013              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (13,040,017)               (10,763,508)               (11,720,460)               (62,371)                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (329,294,523)             (396,134,808)             (72,881,623)               (139,162,480)             

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (35,431,436)               (25,518,646)               (35,431,436)               6,973,735                  

   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน

      เม่ือเกษียณอายุ -                                (130,000)                   -                                (130,000)                   

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,002,735,344           8,191,369,503           1,125,238,777           8,928,773,773           

   รับดอกเบ้ีย 27,885,955                25,521,442                19,325,477                24,900,761                

   จ่ายดอกเบ้ีย (64,335,335)               (48,425,159)               (63,842,995)               (47,162,424)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (46,123,690)               (162,544,360)             (25,591,839)               (334,957)                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 920,162,274              8,005,921,426           1,055,129,420           8,906,177,153           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ 111,112                     -                                -                                -                                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 145,589,784              -                                -                                -                                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (239,746,365)             -                                -                                -                                

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                                -                                250,000,000              -                                

เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                                -                                (150,000,000)             -                                

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                (1,249,686,093)          -                                (1,267,000,000)          

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 873,906                     1,125,481                  873,906                     346,903                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,734,209,080)          (1,122,680,303)          (3,075,113,141)          (1,017,543,427)          

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

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,827,380,643)          (2,662,498,586)          (2,974,239,235)          (3,789,631,428)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                                (180,000,000)             -                                -                                

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

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (321,000,000)             (164,000,000)             (321,000,000)             (164,000,000)             

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,410,220)                (12,078,054)               (3,440,455)                (2,248,400)                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (329,410,220)             (236,078,054)             (324,440,455)             (46,248,400)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึ้น (ลดลง) (17,350,242)               72,376,053                -                                -                                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,253,978,831)          5,179,720,839           (2,243,550,270)          5,070,297,325           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 21,006,128,944         24,273,985,526         17,520,543,697         23,049,358,311         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 18,752,150,113         29,453,706,365         15,276,993,427         28,119,655,636         

-                                -                                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

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

   เงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน 33,800,774 23,580,849 43,813,814                19,023,553                

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 11,298,634 50,981,541 1,059,754                  9,479,311                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                   
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                      
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทใหญ่     
   ขายสินคา้ 1,313 25,777 17 24,669 
   รายไดค่้าบริการ 52,191 981 - - 
   ซ้ือสินคา้ 1,576,406 1,087,593 1,576,406 1,087,593 
   รายไดอ่ื้น 2,302 1,870 872 862 
   รายไดค่้าเช่า - 55 - - 
   ค่าบริการจ่าย 16,123 15,991 12,273 12,382 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 177,470 - 177,470 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   ขายสินคา้ - - 843,920 3,448,141 
   ซ้ือสินคา้ - - 18,114 5,749 
   รายไดอ่ื้น - - 1,553 1,339 
   รายไดค่้าเช่า - - 8 - 
   ดอกเบ้ียรับ - - 799 - 
   ค่าบริการจ่าย - - 74,924 63,508 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 459,948 1,307,443 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
   ขายสินคา้ 1,031 57,139 - 57,045 
   รายไดค่้าบริการ 26,190 5,032 - - 
   ซ้ือสินคา้ 686,861 656,562 686,835 656,562 
   รายไดอ่ื้น 3,566 1,597 1,657 153 
   รายไดค่้าเช่า 90 60 90 60 
   ค่าบริการจ่าย 56,062 55,327 51,182 52,339 
   ค่านายหนา้จ่าย - 98 - 98 
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 104,560 69,210 104,560 69,210 

 รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี นโยบายการก าหนดราคาของ
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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 ยอดคงค้ำงทีเ่กดิจำกรำยกำรธุรกจิท่ีส ำคญัระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 4)     
บริษทัใหญ่ 11,678 8,877 - 485 
บริษทัยอ่ย - - 1,447,545 1,605,389 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,981 50,122 7,616 46,883 

 26,659 58,999 1,455,161 1,652,757 

     
ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     
บริษทัใหญ่ 12,013 9,638 314 1,360 
บริษทัยอ่ย - - 15,880 15,647 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,591 2,620 640 1,015 

 26,604 12,258 16,834 18,022 

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ (หมายเหตุ 4)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,438 - 10,340 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่ 664,773 438,855 664,223 438,671 
บริษทัยอ่ย - - 37,566 59,594 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119,373 144,805 117,227 143,685 

 784,146 583,660 819,016 641,950 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่ 702 785 346 4 
บริษทัยอ่ย - - 236,496 277,432 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,765 7,340 5,765 7,340 

 6,467 8,125 242,607 284,776 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและอ่ืนๆ 
(หมายเหตุ 9)     

   บริษทัใหญ่ 17,346 12,190 - - 
   บริษทัยอ่ย - - - - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,242 8,207 - - 

 25,588 20,397 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  400,000 
เพิ่มข้ึน 150,000 
ลดลง (250,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 300,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินให้กูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากธนาคารพาณิชย ์และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,042 37,820 18,952 16,002 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,908 1,243 1,289 399 
ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 755 2,152 755 2,152 
รวม 33,705 41,215 20,996 18,553 
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 ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 10 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,659 27,113 854,708 1,360,422 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 30 วนั - 6 159,861 260,455 
31 - 60 วนั - - 351,755 - 
61 - 90 วนั - - 88,837 - 
91 - 120 วนั - 31,880 - 31,880 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,659 58,999 1,455,161 1,652,757 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,263,273 2,127,064 1,983,302 1,941,123 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 30 วนั 232,760 256,618 220,937 238,860 
31 - 60 วนั 81,857 55,742 113,960 55,243 
61 - 90 วนั 23,310 15,983 23,094 15,582 
91 - 120 วนั 4,317 6,138 4,155 6,164 
121 - 365 วนั 23,450 14 23,146 37 
เกิน 365 วนั 3,500 1,329 3,552 1,419 

รวม  2,632,467 2,462,888 2,372,146 2,258,428 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (14,018) (7,217) (11,967) (5,504) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,618,449 2,455,671 2,360,179 2,252,924 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,645,108 2,514,670 3,815,340 3,905,681 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 26,604 12,258 16,834 18,022 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 146,625 127,371 144,242 125,127 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 10,438 - 10,340 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ 
   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 301,853 151,338 159,680 52,463 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 475,082 301,405 320,756 205,952 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,120,190 2,816,075 4,136,096 4,111,633 

5. สินค้ำคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 4,690,346 4,891,321 3,422,412 3,549,142 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (180,614) (113,230) (121,054) (108,817) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,509,732 4,778,091 3,301,358 3,440,325 
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6. ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 24,837 - 24,837 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,657 - 11,657 - 

รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 11,657 24,837 11,657 24,837 

     
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์     
หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 42,666 - 42,666 
สญัญาซ้ือตราสารทุนอา้งอิงท่ีก าหนดราคา    
ล่วงหนา้ 7,118 420 - - 

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ี                                               
ป้องกันความเส่ียง     
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 13,333 21,332 13,333 21,332 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 37,397 - 37,397 - 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 57,848 64,418 50,730 63,998 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยการใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม และไม่มีรายการโอนของล าดบัชั้น มูลค่า
ยติุธรรมในระหวา่งงวด 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 716,048 575,678 620,118 443,400 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 31,032 10,135 10,500 10,135 
ภาษีซ้ือรอใบก ากบัภาษีหรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 34,859 70,657 32,768 66,202 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 781,939 656,470 663,386 519,737 

8. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 20,369,668 19,654,761 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 2,748,177 2,919,700 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 28,193 28,193 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ (517) (517) 
ค่าเส่ือมราคา (317,489) (314,066) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 22,828,043 22,288,071 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 784,146 583,660 819,016 641,950 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 896,818 859,622 608,444 689,599 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 6,467 8,125 242,607 284,776 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 897,148 1,484,191 799,868 1,105,343 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืนๆ                             
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 25,588 20,397 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ                                                 
- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 717,433 664,742 630,726 587,907 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,327,600 3,620,737 3,100,661 3,309,575 

10. เงินกู้ยืม 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ จ านวน 10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 333 ลา้นบาท ซ่ึงค ้าประกนัโดยบริษทั 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,460,556 
จ่ายคืน (321,000) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 187 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 8,139,743 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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11. ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงิน 62,830 (487,693) 69,529 (487,693) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายและการตดั
จ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 357 (3,486) 357 (4,258) 

รวมก าไร (ขาดทุน) อ่ืน 63,187 (491,179) 69,886 (491,951) 

12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงานท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย
และรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณข้ึนตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมาตรฐาน
การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

ภาษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 81,550 940,081 75,149 820,930 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 48,404 (202,890) (2,852) (45,959) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 129,954 737,191 72,297 774,971 

ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (461) 2,175 (461) 2,175 
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13. ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวน                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าให้เป็นหุ้นสามญั    
โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัท่ีออกสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัดงักล่าว  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,052,174 10,051,569 2,863,261 2,857,560 0.37 3.52 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - - 600 1,200   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1,052,174 10,051,569 2,863,861 2,858,760 0.37 3.52 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 876,320 10,144,243 2,863,261 2,857,560 0.31 3.55 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 
    STGT ESOP - - 600 1,200   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 
    มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 876,320 10,144,243 2,863,861 2,858,760 0.31 3.55 

14. เงินปันผลจ่ำย  

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564              
ในอตัราหุน้ละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจ านวน เงินปันผลทั้งส้ินประมาณ 13,305.61 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 
4.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็น เงินปันผลจ านวน 11,444.49 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 4,286.33 1.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 3,579.08 1.25 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 3,579.08 1.25 

รวมเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564  11,444.49  

บริษทัจึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในเดือนพฤษภาคม 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 1,861.12 ลา้นบาท 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานจากท่ีไดเ้ปิดเผยในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อยา่งไรก็ตาม รายได ้ผลก าไร และสินทรัพยข์องธุรกิจอ่ืนไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษทั
จึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลตามส่วนงาน 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่เกีย่วข้องกบั   
   การก่อสร้างอาคารโรงงาน การซ้ือเคร่ืองจกัร 8,107 12,948 
   การซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 4 4 
กำรค ำ้ประกนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้   
   หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 115 114 
   เลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศ 
      (2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 75 75 
   หนงัสือค ้าประกนัเพื่อการส่งออก 15 15 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
   ที่ไม่สำมำรถยกเลกิได้   
   ภายใน 1 ปี 27 27 
   เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 

17. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่คือ        
Sri Trang Responsible Gloves Supply Inc.ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจดัจ าหน่ายถุงมือยาง ซ่ึงบริษทัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาทุนจดทะเบียนและด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
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