
 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                      

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                                      

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล             

แบบยอ่ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,776,193,461      21,006,128,944      11,388,658,023      17,520,543,697      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 2,724,235,088        2,816,075,380        3,618,204,113        4,111,632,712        

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                              -                              150,000,000           400,000,000           

สินคา้คงเหลือ 5 4,517,968,004        4,778,091,158        3,257,441,115        3,440,325,357        

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 3,273,299               24,837,308             1,266,876               24,837,308             

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 87,402,431             264,105,305           -                              -                              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7 770,820,404           656,469,524           654,407,155           519,736,630           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,879,892,687      29,545,707,619      19,069,977,282      26,017,075,704      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 4,287,150               -                              4,287,150               -                              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 781,428,854           370,710,729           -                              -                              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                              -                              5,082,516,147        5,064,861,147        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 24,645,127,690      20,369,667,844      24,276,859,973      19,654,760,692      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 71,438,596             77,638,599             26,538,834             32,361,084             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 190,388,264           169,230,502           187,100,251           165,125,724           

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

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 109,977,898           109,977,898           -                              -                              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 392,774,547           431,940,020           -                              -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,298,496               7,066,093               954,511                  1,269,298               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,422,606,285      21,757,116,475      29,799,141,656      25,139,262,735      

รวมสินทรัพย์ 49,302,498,972      51,302,824,094      48,869,118,938      51,156,338,439      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 2,666,614,297        3,620,736,726        2,541,962,737        3,309,574,674        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11 176,485,000           -                              -                              -                              

ส่วนของเงินกูย้มืท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,542,051,056        1,332,821,708        1,542,051,056        1,332,821,708        

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 21,538,928             31,565,085             12,199,512             13,426,233             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 144,644,558           554,614,015           118,203,214           550,907,892           

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 180,189,180           43,085,518             129,565,975           42,665,903             

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 32,258,294             63,614,820             27,403,256             58,769,612             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,763,781,313        5,646,437,872        4,371,385,750        5,308,166,022        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 6,276,868,682        7,127,733,907        6,276,868,682        7,127,733,907        

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า 42,409,160             39,472,105             11,537,075             15,356,187             

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 6 3,306,484               21,332,231             3,306,484               21,332,231             

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 177,557,340 168,275,296 139,947,794 132,159,809

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,224,360             86,453,462             41,614,711             51,376,103             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,576,366,026        7,443,267,001        6,473,274,746        7,347,958,237        

รวมหน้ีสิน 11,340,147,339      13,089,704,873      10,844,660,496      12,656,124,259      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 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        

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 2,863,261,410 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 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 10,821,242             8,181,559               10,821,242             8,181,559               

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

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (787,230,800)          (787,230,800)          -                              -                              

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,630,121,399      21,812,503,774      21,304,554,834      21,675,295,805      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 389,323,191           397,478,497           304,419,461           311,899,172           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 530,845,781           282,206,128           -                              -                              

สาํรองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (117,240,524)          (17,065,785)            (117,240,524)          (17,065,785)            

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

   ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (216,192,085)          (4,857,581)              -                              -                              

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 37,962,351,633      38,213,119,221      38,024,458,442      38,500,214,180      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,302,498,972      51,302,824,094      48,869,118,938      51,156,338,439      

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 6,541,536,443            12,967,687,416          6,132,669,902            13,314,835,496          

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (5,212,864,185)          (4,317,244,810)          (5,051,133,703)          (4,181,724,321)          

กําไรขั้นต้น 1,328,672,258            8,650,442,606            1,081,536,199            9,133,111,175            

รายไดอ่ื้น 31,185,502                 39,879,217                 32,091,794                 39,250,599                 

รายไดเ้งินปันผล 8 661,890                      -                                 23,999,640                 -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (358,137,295)             (243,272,877)             (291,373,284)             (200,233,401)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (248,717,480)             (228,584,234)             (197,834,759)             (183,777,600)             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 142,116,910               133,808,256               179,598,369               119,214,043               

กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 12 (200,542,253)             (215,745,222)             (157,189,307)             (215,696,704)             

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 695,239,532               8,136,527,746            670,828,652               8,691,868,112            

รายไดท้างการเงิน 27,741,577                 28,355,598                 17,885,639                 26,381,295                 

ตน้ทุนทางการเงิน (41,526,179)               (31,459,926)               (40,375,067)               (30,886,480)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 681,454,930               8,133,423,418            648,339,224               8,687,362,927            

ภาษีเงินได้ 13 (64,999,347)               (853,323,312)             (41,930,771)               (990,439,845)             

กําไรสําหรับงวด 616,455,583               7,280,100,106            606,408,453               7,696,923,082            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 267,786,368               56,709,668                 -                                 -                                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (82,894,704)               991,111                      (82,894,704)               991,111                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 184,891,664               57,700,779                 (82,894,704)               991,111                      

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (180,027,237)             -                                 -                                 -                                 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (180,027,237)             -                                 -                                 -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 4,864,427                   57,700,779                 (82,894,704)               991,111                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 621,320,010               7,337,800,885            523,513,749               7,697,914,193            

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.22                            2.55                            0.21                            2.69                            

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.22                            2.55                            0.21                            2.69                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 13,660,017,570          28,401,358,229          12,621,388,896          29,391,202,573          

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (10,589,047,077)        (8,330,421,744)          (10,146,533,591)        (8,799,655,285)          

กําไรขั้นต้น 3,070,970,493            20,070,936,485          2,474,855,305            20,591,547,288          

รายไดอ่ื้น 63,003,021                 82,747,584                 63,002,634                 80,356,933                 

รายไดเ้งินปันผล 8 801,134                      -                                 23,999,640                 -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (788,447,191)             (478,667,039)             (655,801,313)             (400,120,133)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (459,047,549)             (440,738,791)             (354,495,406)             (347,514,475)             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 133,818,911               406,864,262               169,939,497               402,747,499               

กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 12 (137,354,885)             (706,924,409)             (87,303,709)               (707,647,848)             

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,883,743,934            18,934,218,092          1,634,196,648            19,619,369,264          

รายไดท้างการเงิน 56,363,762                 51,652,493                 37,640,788                 49,057,509                 

ตน้ทุนทางการเงิน (76,524,057)               (63,686,439)               (74,880,555)               (61,850,302)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,863,583,639            18,922,184,146          1,596,956,881            19,606,576,471          

ภาษีเงินได้ 13 (194,953,717)             (1,590,514,668)          (114,228,258)             (1,765,410,565)          

กําไรสําหรับงวด 1,668,629,922            17,331,669,478          1,482,728,623            17,841,165,906          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 248,639,653               122,952,164               -                                 -                                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (100,174,739)             9,690,314                   (100,174,739)             9,690,314                   

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 148,464,914               132,642,478               (100,174,739)             9,690,314                   

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (209,552,802)             -                                 -                                 -                                 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (209,552,802)             -                                 -                                 -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (61,087,888)               132,642,478               (100,174,739)             9,690,314                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,607,542,034            17,464,311,956          1,382,553,884            17,850,856,220          

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.58                            6.07                            0.52                            6.24                            

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.58                            6.06                            0.52                            6.24                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก

ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ สาํรองการป้องกนั การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ จากการประเมิน แปลงค่างบการเงิน ความเสี่ยง เงินลงทุนในตราสารทุน รวม รวม ผูถ้ือหุ้นเดิม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จากการ ภายใตก้าร จดัสรรแลว้ ราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ที่เป็นเงินตรา กระแสเงินสด - สุทธิ ที่วดัมูลค่าผ่านกาํไร องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ก่อนการ รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ควบบริษทั ควบคุมเดียวกนั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากภาษีเงินได้ ต่างประเทศ จากภาษีเงินได้ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ปรับโครงสร้าง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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 -                               -                               -                               -                               -                               -                               17,331,669,478       -                               -                               -                               -                               -                               17,331,669,478       -                               17,331,669,478       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               122,952,164            9,690,314                -                               132,642,478            132,642,478            -                               132,642,478            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               17,331,669,478       -                               122,952,164            9,690,314                -                               132,642,478            17,464,311,956       -                               17,464,311,956       

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                               -                               -                               -                               -                               -                               9,472,549                (9,472,549)               -                               -                               -                               (9,472,549)               -                               -                               -                               

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

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ -                               -                               7,529,453                -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               7,529,453                -                               7,529,453                

การจ่ายเงินปันผล -                               -                               -                               -                               -                               -                               (9,999,750,220)        -                               -                               -                               -                               -                               (9,999,750,220)        -                               (9,999,750,220)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 1,428,780,000         14,243,224,859       15,682,894              483,694,988            (787,230,800)           143,478,000            22,580,436,730       405,820,151            124,511,737            (25,886,916)             -                               504,444,972            38,612,511,643       -                               38,612,511,643       

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 -                               -                               -                               -                               -                               -                               1,668,629,922         -                               -                               -                               -                               -                               1,668,629,922         -                               1,668,629,922         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               248,639,653            (100,174,739)           (209,552,802)           (61,087,888)             (61,087,888)             -                               (61,087,888)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               1,668,629,922         -                               248,639,653            (100,174,739)           (209,552,802)           (61,087,888)             1,607,542,034         -                               1,607,542,034         

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                               -                               -                               -                               -                               -                               8,155,306                (8,155,306)               -                               -                               -                               (8,155,306)               -                               -                               -                               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ -                               -                               2,639,683                -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               2,639,683                -                               2,639,683                

การจ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 15) -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1,860,949,305)        -                               -                               -                               -                               -                               (1,860,949,305)        -                               (1,860,949,305)        

การจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอื่น -                               -                               -                               -                               -                               -                               1,781,702                -                               -                               -                               (1,781,702)               (1,781,702)               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 1,431,630,705         14,463,099,736       10,821,242              483,694,988            (787,230,800)           143,478,000            21,630,121,399       389,323,191            530,845,781            (117,240,524)           (216,192,085)           586,736,363            37,962,351,633       -                               37,962,351,633       

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 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 -                                  -                                -                                  -                                  -                                  17,841,165,906           -                                  -                                  -                                  17,841,165,906           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  9,690,314                    9,690,314                    9,690,314                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  17,841,165,906           -                                  9,690,314                    9,690,314                    17,850,856,220           

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                  -                                -                                  -                                  -                                  8,795,549                    (8,795,549)                  -                                  (8,795,549)                  -                                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -                                  -                                7,529,453                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  7,529,453                    

การจ่ายเงินปันผล -                                  -                                -                                  -                                  -                                  (9,999,750,220)           -                                  -                                  -                                  (9,999,750,220)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 1,428,780,000             14,243,224,859        15,682,894                  483,694,988                143,478,000                22,402,169,679           319,554,033                (25,886,916)                293,667,117                39,010,697,537           

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 -                                  -                                -                                  -                                  -                                  1,482,728,623             -                                  -                                  -                                  1,482,728,623             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (100,174,739)              (100,174,739)              (100,174,739)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                -                                  -                                  -                                  1,482,728,623             -                                  (100,174,739)              (100,174,739)              1,382,553,884             

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ -                                  -                                -                                  -                                  -                                  7,479,711                    (7,479,711)                  -                                  (7,479,711)                  -                                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -                                  -                                2,639,683                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  2,639,683                    

การจ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 15) -                                  -                                -                                  -                                  -                                  (1,860,949,305)           -                                  -                                  -                                  (1,860,949,305)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 1,431,630,705             14,463,099,736        10,821,242                  483,694,988                143,478,000                21,304,554,834           304,419,461                (117,240,524)              187,178,937                38,024,458,442           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,863,583,639           18,922,184,146         1,596,956,881           19,606,576,471         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (55,139,030)              (137,511,688)            (74,313,616)              (140,945,955)            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรม
      ของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 32,330,556                252,595,611              (17,828,594)              252,595,611              
   ค่าใชจ่้ายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,639,683                  7,529,453                  2,639,683                  7,529,453                  
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 48,961,409                1,933,244                  48,988,537                1,672,820                  
   รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 126,549,526              7,145,918                  33,577,638                6,997,899                  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 9,282,044 8,170,468 7,787,985 6,625,519
   ค่าเส่ือมราคา 674,129,020              595,103,853              654,507,841              575,587,371              
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,172,016                2,338,149                  8,761,103                  755,060                     
   รายไดเ้งินปันผล (801,134)                    -                                 (23,999,640)              -                                 
   รายไดท้างการเงิน (56,363,762)              (51,652,493)              (37,640,788)              (49,057,509)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 76,524,057                63,686,439                74,880,555                61,850,302                
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ -                                 47,946,041                -                                 47,946,041                
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและการตดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
      สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (308,636)                    5,174,482                  (200,662)                    5,913,505                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,731,559,388           19,724,643,623         2,274,116,923           20,384,046,588         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 109,578,165              (1,353,137,553)         510,855,876              (932,658,550)            
   สินคา้คงเหลือ 133,573,628              (1,804,651,995)         149,306,604              (989,185,786)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (73,096,940)              369,338,525              (143,924,377)            508,261,477              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 767,597                     (9,754,500)                314,787                     (773,441)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (759,391,906)            (530,914,221)            (593,281,481)            (390,671,264)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (31,356,526)              (38,057,708)              (31,366,356)              (5,037,324)                
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน
      เม่ือเกษียณอายุ -                                 (130,000)                    -                                 (130,000)                    
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,111,633,406           16,357,336,171         2,166,021,976           18,573,851,700         
   รับดอกเบ้ีย 66,190,577                53,330,059                47,762,039                50,735,075                
   จ่ายดอกเบ้ีย (126,804,732)            (103,457,406)            (125,162,462)            (101,622,866)            
   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,054,938                  -                                 6,054,938                  -                                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (615,529,055)            (1,527,899,191)         (547,683,952)            (1,188,081,295)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,441,545,134           14,779,309,633         1,546,992,539           17,334,882,614         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ 722,665                     -                                 23,999,640                -                                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 283,449,377              -                                 -                                 -                                 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (672,724,872)            -                                 -                                 -                                 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (1,961,983)                -                                 -                                 -                                 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                                 -                                 400,000,000              -                                 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                                 -                                 (150,000,000)            -                                 
เงินสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 (1,249,686,093)         (17,655,000)              (1,267,000,000)         
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,137,816                  1,949,259                  3,029,825                  1,170,681                  
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,126,901,224)         (3,979,932,942)         (5,428,488,136)         (5,782,912,057)         

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,514,278,221)         (5,227,669,776)         (5,169,113,671)         (7,048,741,376)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) 171,726,000              (280,000,000)            -                                 -                                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                 2,093,000,000           -                                 2,093,000,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (642,000,000)            (353,000,000)            (642,000,000)            (353,000,000)            
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (22,850,807)              (22,447,649)              (6,815,237)                (4,784,043)                
เงินปันผลจ่าย (1,860,949,305)         (9,999,750,220)         (1,860,949,305)         (9,999,750,220)         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,354,074,112)         (8,562,197,869)         (2,509,764,542)         (8,264,534,263)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ 196,871,716              131,554,245              -                                 -                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (6,229,935,483)         1,120,996,233           (6,131,885,674)         2,021,606,975           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 21,006,128,944         24,273,985,526         17,520,543,697         23,049,358,311         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 14,776,193,461         25,394,981,759         11,388,658,023         25,070,965,286         
-                                 -                                 -                                 -                                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ข้ึน -                                 184,392,434              -                                 181,484,649              
   เงินประกนัผลงานเพิม่ข้ึน 76,759,525 77,081,482 88,785,901                54,022,530                
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 15,060,323 55,615,116 1,769,404                  13,044,953                
  โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยถ์าวรเป็น

   สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัร -                                 164,650,257 -                                 175,087,017              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

โดยบริษัทเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงรายการใน                                    

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและ                              

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                   

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8  

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                      

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่     

   ขายสินคา้ 3,565 15,178 16 14,527 

   รายไดค่้าบริการ 73,730 100 - - 

   ซ้ือสินคา้ 1,392,386 1,008,667 1,392,386 1,008,667 

   รายไดอ่ื้น 2,073 1,443 846 837 

   ค่าบริการจ่าย 15,765 15,764 12,243 12,118 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   ขายสินคา้ - - 1,008,156 2,462,109 

   ซ้ือสินคา้ - - 5,747 10,936 

   รายไดอ่ื้น - - 2,674 1,166 

   รายไดค่้าเช่า - - 13 - 

   เงินปันผลรับ - - 24,000 - 

   ดอกเบ้ียรับ - - 858 - 

   ค่าบริการจ่าย - - 82,910 56,557 

   ค่านายหนา้จ่าย - - 480 - 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 852,442 2,538,935 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั     

   ขายสินคา้ 1,474 46,432 - 44,404 

   รายไดค่้าบริการ 41,167 5,751 - - 

   ซ้ือสินคา้ 740,976 733,230 740,955 733,230 

   รายไดอ่ื้น 3,494 5,446 1,852 3,409 

   รายไดค่้าเช่า 90 90 90 90 

   ค่าบริการจ่าย 62,160 45,821 57,600 42,728 

   ค่านายหนา้จ่าย - 446 - 446 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่     

   ขายสินคา้ 4,878 40,955 33 39,196 

   รายไดค่้าบริการ 125,922 1,081 - - 

   ซ้ือสินคา้ 2,968,792 2,096,260 2,968,792 2,096,260 

   รายไดอ่ื้น 4,376 3,313 1,718 1,699 

   รายไดค่้าเช่า - 55 - - 

   ค่าบริการจ่าย 31,888 31,754 24,517 24,501 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 177,470 - 177,470 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   ขายสินคา้ - - 1,852,076 5,910,250 

   ซ้ือสินคา้ - - 23,861 16,685 

   รายไดอ่ื้น - - 4,226 2,505 

   เงินปันผลรับ - - 24,000 - 

   รายไดค่้าเช่า - - 21 - 

   ดอกเบ้ียรับ - - 1,657 - 

   ค่าบริการจ่าย - - 157,835 120,066 

   ค่านายหนา้จ่าย - - 480 - 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 1,312,390 2,637,686 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั     

   ขายสินคา้ 2,506 103,570 - 101,449 

   รายไดค่้าบริการ 67,357 10,783 - - 

   ซ้ือสินคา้ 1,427,837 1,389,791 1,427,790 1,389,791 

   รายไดอ่ื้น 7,060 7,042 3,508 3,562 

   รายไดค่้าเช่า 180 150 180 150 

   ค่าบริการจ่าย 118,222 101,148 108,783 95,067 

   ค่านายหนา้จ่าย - 544 - 544 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 104,560 69,210 104,560 69,210 

 รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งมีสาระสาํคญั 
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ยอดคงค้างท่ีเกดิจากรายการธุรกจิท่ีสําคญัระหว่างกลุ่มบริษทัและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 42,983 8,877 - 485 

บริษทัยอ่ย - - 1,298,251 1,605,389 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,941 50,122 - 46,883 

 71,924 58,999 1,298,251 1,652,757 

     

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 4)     

บริษทัใหญ่ 2,178 9,638 298 1,360 

บริษทัยอ่ย - - 1,608 15,647 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,289 2,620 859 1,015 

 6,467 12,258 2,765 18,022 

     

เงินจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 4)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,438 6,859 10,340 

     

เจ้าหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 10)     

บริษทัใหญ่ 412,222 438,855 412,038 438,671 

บริษทัยอ่ย - - 36,355 59,594 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,472 144,805 117,906 143,685 

 532,694 583,660 566,299 641,950 

     

เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 10)     

บริษทัใหญ่ 378 785 - 4 

บริษทัยอ่ย - - 294,341 277,432 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,430 7,340 1,427 7,340 

 1,808 8,125 295,768 284,776 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้าและ

อ่ืน ๆ (หมายเหตุ 10)     

   บริษทัใหญ่ 14,567 12,190 - - 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,671 8,207 - - 

 28,238 20,397 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  400,000 

เพิ่มข้ึน 150,000 

ลดลง (400,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 150,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,837 30,202 17,219 17,688 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 632 890 322 399 

ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 763 2,176 763 2,176 

รวม 32,232 33,268 18,304 20,263 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 61,880 68,022 36,171 33,689 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,255 2,133 644 798 

ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,518 4,329 1,518 4,329 

รวม 64,653 74,484 38,333 38,816 
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 ภาระคํา้ประกนักบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ขอ้ 11 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 71,924 27,113 879,259 1,360,422 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 30 วนั - 6 103,379 260,455 

31 - 60 วนั - - 112,404 - 

61 - 90 วนั - - 203,209 - 

91 - 120 วนั - 31,880 - 31,880 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,924 58,999 1,298,251 1,652,757 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,931,627 2,127,064 1,743,248 1,941,123 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 30 วนั 151,409 256,618 137,419 238,860 

31 - 60 วนั 44,671 55,742 41,877 55,243 

61 - 90 วนั 25,552 15,983 25,343 15,582 

91 - 120 วนั 57,875 6,138 57,812 6,164 

121 - 365 วนั 124,514 14 124,433 37 

เกิน 365 วนั 3,555 1,329 3,555 1,419 

รวม  2,339,203 2,462,888 2,133,687 2,258,428 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (56,178) (7,217) (54,493) (5,504) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,283,025 2,455,671 2,079,194 2,252,924 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,354,949 2,514,670 3,377,445 3,905,681 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 6,467 12,258 2,765 18,022 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 113,489 127,371 111,248 125,127 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 10,438 6,859 10,340 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ 

   - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 249,330 151,338 119,887 52,463 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 369,286 301,405 240,759 205,952 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,724,235 2,816,075 3,618,204 4,111,633 

5. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 4,757,748 4,891,321 3,399,836 3,549,142 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (239,780) (113,230) (142,395) (108,817) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,517,968 4,778,091 3,257,441 3,440,325 
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6. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีไม่ได้

กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 24,837 - 24,837 

อ่ืน ๆ 2,006 - - - 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีกาํหนดให้เป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง 

    

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 4,287 - 4,287 - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,267 - 1,267 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7,560 24,837 5,554 24,837 

     

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน     

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีไม่ได้

กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 42,666 - 42,666 

สญัญาซ้ือตราสารทุนอา้งอิงท่ีกาํหนดราคา    

ล่วงหนา้ 50,624 420 - - 

หนีสิ้นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีกาํหนดให้เป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง     

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,306 21,332 3,306 21,332 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 129,566 - 129,566 - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 183,496 64,418 132,872 63,998 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยการใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของ

สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม และไม่มีรายการโอนของลาํดบัชั้น มูลค่า

ยติุธรรมในระหวา่งงวด 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 693,139 575,678 629,198 443,400 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 51,389 10,135 881 10,135 

ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษีหรือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,292 70,657 24,328 66,202 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 770,820 656,470 654,407 519,737 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัท สะเดา พ.ีเอส. รับเบอร์ จํากดั (“PS”) 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ PS มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี

ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้เงินปันผลจาก PS             

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

Sri Trang Responsible Gloves Supply Inc. (“STRG”) 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ Sri Trang 

Responsible Gloves Supply Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจดัจาํหน่ายถุงมือยาง โดยมีเงินลงทุนจาํนวน 

1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา STRG  มีทุนจดทะเบียนคือหุ้นสามัญจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ            

1 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัลงทุนใน STRG เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 

STRG จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนมิถุนายน 2565 และไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นสามญัจาํนวน 5,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ      

18 ลา้นบาท โดยบริษทัไดช้าํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน 2565 

Sri Trang Gloves Philippines Inc. (“STGP”) 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย Sri Trang Gloves 

Philippines Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจัดจําหน่ายถุงมือยาง STGP โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

104,662,400 เปโซฟิลิปปินส์ (หุ้นสามญั 1,046,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 เปโซฟิลิปปินส์) หรือประมาณ 

249 ลา้นบาท  บริษทัลงทุนใน STGP เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99  

STGP จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนสิงหาคม 2565  และไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุน้สามญัจาํนวน 104,701 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 100 เปโซฟิลิปปินส์ เป็นจาํนวนเงิน 10,470,100 เปโซฟิลิปปินส์ หรือประมาณ 7 ลา้นบาท โดย

บริษทัไดช้าํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนสิงหาคม 2565 
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9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 20,369,668 19,654,761 

การซ้ือเพิ่มข้ึน 4,880,188 5,221,840 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 50,004 50,004 

การขายและการตดัจาํหน่าย - สุทธิ (2,829) (2,829) 

ค่าเส่ือมราคา (652,201) (646,916) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 298 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 24,645,128 24,276,860 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 532,694 583,660 566,299 641,950 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 617,867 859,622 536,858 689,599 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,808 8,125 295,768 284,776 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 936,723 1,484,191 672,002 1,105,343 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ                             

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 28,238 20,397 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้และอ่ืน ๆ                                                 

- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 549,284 664,742 471,036 587,907 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,666,614 3,620,737 2,541,963 3,309,575 
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11. เงินกู้ยืม 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ จาํนวน 10 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 353 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะสั้นเป็นจาํนวน

เงิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 176 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,460,556 

ชาํระคืน (642,000) 

ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 364 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 7,818,920 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

12. กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (200,494) (214,041) (157,033) (214,041) 

ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่าย

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ 

      การใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48) (1,704) (156) (1,656) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) อ่ืน (200,542) (215,745) (157,189) (215,697) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (137,664) (701,734) (87,505) (701,734) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและการตดั

จาํหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ 

      การใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 309 (5,190) 201 (5,914) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) อ่ืน (137,355) (706,924) (87,304) (707,648) 

13. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้

ของส่วนงานท่ีไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย

และรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการคาํนวณภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียของทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคาํนวณข้ึนตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

ภาษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 71,768 1,003,106 43,029 980,787 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5,770 (5,360) - (5,360) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,539) (144,423) (1,098) 15,013 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 64,999 853,323 41,931 990,440 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,350) 248 (5,350) 248 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 153,318 1,943,188 118,178 1,801,717 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5,770 (5,360) - (5,360) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 35,866 (347,313) (3,950) (30,946) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 194,954 1,590,515 114,228 1,765,411 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,811) 2,423 (5,811) 2,423 

14. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวน                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าให้เป็นหุ้นสามญั    

โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัท่ีออกสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัดงักล่าว  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 616,456 7,280,100 2,863,261 2,857,560 0.22 2.55 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 600 1,200   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 616,456 7,280,100 2,863,861 2,858,760 0.22 2.55 
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 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 606,408 7,696,923 2,863,261 2,857,560 0.21 2.69 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 600 1,200   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 606,408 7,696,923 2,863,861 2,858,760 0.21 2.69 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 1,668,630 17,331,669 2,863,261 2,857,560 0.58 6.07 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 600 1,200   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1,668,630 17,331,669 2,863,861 2,858,760 0.58 6.06 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุน้  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 1,482,729 17,841,166 2,863,261 2,857,560 0.52 6.24 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในโครงการ 

    STGT ESOP - - 600 1,200   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1,482,729 17,841,166 2,863,861 2,858,760 0.52 6.24 
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15. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564              

ในอตัราหุ้นละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลทั้งส้ินประมาณ 13,305.61 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 

4.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นเงินปันผลจาํนวน 11,444.49 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 4,286.33 1.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 3,579.08 1.25 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 3,579.08 1.25 

รวมเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564  11,444.49  

บริษทัจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,861.12                   

ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2565 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับปี 2565 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,432.59 ล้านบาท โดยบริษัท              

จะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปี 2565 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานจากท่ีไดเ้ปิดเผยในงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อยา่งไรก็ตาม รายได ้ผลกาํไร และสินทรัพยข์องธุรกิจอ่ืนไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษทั

จึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลตามส่วนงาน 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 

รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกีย่วข้องกบั   

   การก่อสร้างอาคารโรงงาน การซ้ือเคร่ืองจกัร 4,117 7,785 

   การซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 3 

การคํา้ประกนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้   

   หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 112 112 

   หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อการส่งออก 17 17 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าและบริการ 

   ที่ไม่สามารถยกเลกิได้   

   ภายใน 1 ปี 20 20 

   เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 2 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

19.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของกลุ่มบริษทั (“STGT ESOP”) 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัใน

โครงการ STGT ESOP คร้ังท่ี 3 โดยเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ       

0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 15.07 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90 ของราคาตลาด  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจาํนวน 1,918,500 หุ้น บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่ม

ทุนดังกล่าวแล้วทั้ งจํานวนและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วจาก 

1,431,630,705 บาท (หุน้สามญั 2,863,261,410 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็น 1,432,589,955 บาท 

(หุน้สามญั 2,865,179,910 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2565 

และส้ินสุดการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP 
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20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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