






หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 218,667 290,401 93,789 135,536

ลูกหนีการคา้ 4 2,171,946 2,205,300 1,576,769 1,663,033

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 56,671 46,870 22,108 22,251

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 15,264 6,390 53,520 30,744

สินคา้คงเหลือ 1,696,985 1,672,512 1,236,668 1,243,720

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 99,510 100,246 5,379 4,086

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,259,043 4,321,719 2,988,233 3,099,370

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 5 5,524 5,671 - -

เงินลงทุนเผือขาย 69,600 65,400 69,600 65,400

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,925,122 1,925,122

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 211,893 218,516 184,113 184,113

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 16,315 15,177 5,000 5,000

เงินลงทุนระยะยาวอืน 113,016 113,016 47,170 47,170

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 128,028 129,588 493,425 494,986

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 5,335,913 5,489,409 3,291,661 3,392,452

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 39,354 41,597 17,934 18,712

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 154,409 155,017 108,452 108,725

สิทธิการเช่า 141,763 145,103 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 25,150 25,793 13,816 14,060

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,240,965 6,404,287 6,156,293 6,255,740

รวมสินทรัพย์ 10,500,008 10,726,006 9,144,526 9,355,110

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสัน 8.1 1,901,460 1,951,614 1,425,000 1,445,000

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 913,659 922,922 504,675 580,411

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 88,456 86,761 115,734 122,698

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 278,667 248,822 169,311 165,902

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 1,308 534 3,288 6,574

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8.2 756,550 771,532 548,700 554,980

หนีสินหมุนเวียนอืน 18,942 40,890 8,733 24,515

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,959,042 4,023,075 2,775,441 2,900,080

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8.2 1,595,859 1,770,491 1,214,970 1,342,225

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 577 918 - -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 391,562 383,821 312,709 306,958

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,987,998 2,155,230 1,527,679 1,649,183

รวมหนีสิน 5,947,040 6,178,305 4,303,120 4,549,263

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซือคืน 19,928 19,928 19,928 19,928

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 257,000 257,000 257,000 257,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,523,812 1,514,943 1,830,877 1,798,678

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (221,855) (211,745) 23,696 20,336

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,288,790 4,290,031 4,841,406 4,805,847

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 264,178 257,670 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,552,968 4,547,701 4,841,406 4,805,847

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,500,008 10,726,006 9,144,526 9,355,110

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

       กรรมการ กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

ณ วันที 31 มีนาคม 2561



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายไดจ้ากการขาย 2,407,245 2,336,222 1,592,728 1,574,994

ตน้ทุนขาย (2,085,448) (1,935,563) (1,393,883) (1,319,110)

กาํไรขันต้น 321,797 400,659 198,845 255,884

รายไดเ้งินปันผล - - 44,099 73,049

รายไดอ้ืน 16,377 11,419 25,347 20,518

ค่าใชจ่้ายในการขาย (169,095) (194,423) (130,157) (154,575)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (126,786) (116,336) (85,205) (82,505)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 42,293 101,319 52,929 112,371

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9,907 10,187 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 52,200 111,506 52,929 112,371

ตน้ทุนทางการเงิน (35,841) (45,809) (21,296) (25,906)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 16,359 65,697 31,633 86,465

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (1,557) (4,934) 566 (1,073)

กําไรสําหรับงวด 14,802 60,763 32,199 85,392

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 4,200 (1,200) 4,200 (1,200)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (12,895) (78,313) - -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (840) 240 (840) 240

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,535) (79,273) 3,360 (960)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (9,535) (79,273) 3,360 (960)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,267 (18,510) 35,559 84,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,869 47,817 32,199 85,392

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 5,933 12,946

14,802 60,763

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,241) (31,427) 35,559 84,432

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 6,508 12,917

5,267 (18,510)

กําไรต่อหุ้น 10

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

    กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.003 0.018 0.012 0.032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน

การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน งบการเงินทีเป็น มูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ จากหุ้นสามญัซือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผือขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 2,709,905 19,928 250,000 1,755,336 (58,135) 17,456 (40,679) 4,694,490 238,734 4,933,224

กาํไรสําหรับงวด - - - 47,817 - - - 47,817 12,946 60,763

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - (78,284) (960) (79,244) (79,244) (29) (79,273)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - - 47,817 (78,284) (960) (79,244) (31,427) 12,917 (18,510)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 2,709,905 19,928 250,000 1,803,153 (136,419) 16,496 (119,923) 4,663,063 251,651 4,914,714

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,709,905 19,928 257,000 1,514,943 (232,081) 20,336 (211,745) 4,290,031 257,670 4,547,701

กาํไรสําหรับงวด - - - 8,869 - - - 8,869 5,933 14,802

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - (13,470) 3,360 (10,110) (10,110) 575 (9,535)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - - 8,869 (13,470) 3,360 (10,110) (1,241) 6,508 5,267

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 2,709,905 19,928 257,000 1,523,812 (245,551) 23,696 (221,855) 4,288,790 264,178 4,552,968

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการวดั องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 2,709,905 19,928 250,000 1,955,544 17,456 17,456 4,952,833

กาํไรสาํหรับงวด - - - 85,392 - - 85,392

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - (960) (960) (960)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 85,392 (960) (960) 84,432

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 2,709,905 19,928 250,000 2,040,936 16,496 16,496 5,037,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,709,905 19,928 257,000 1,798,678 20,336 20,336 4,805,847

กาํไรสาํหรับงวด - - - 32,199 - - 32,199

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - 3,360 3,360 3,360

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 32,199 3,360 3,360 35,559

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 2,709,905 19,928 257,000 1,830,877 23,696 23,696 4,841,406

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 16,359 65,697 31,633 86,465

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 199,203 194,244 127,372 127,971

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,736 3,863 1,221 2,040

   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 763 497 - -

   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 1,282 2,534 1,196 2,517

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (331) - - -

   โอนกลบัค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผือสินคา้ทมีีราคาทุนสูงกวา่

      ราคาทีคาดวา่จะไดร้ับ (73) (5,315) - (5,000)

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,542) (404) (1,422) (2,540)

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,801 6,297 5,810 4,490

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 7,827 8,585 7,290 8,671

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (9,907) (10,187) - -

   กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย - - (1,281) -

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ - - (44,099) (73,049)

   ดอกเบียรับ (615) (1,644) (552) (738)

   ตน้ทุนทางการเงิน 35,841 45,809 21,296 25,906

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 259,344 309,976 148,464 176,733

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้ 39,721 (33,363) 81,166 54,968

   ลูกหนีอืน (9,201) 7,513 209 5,669

   สินคา้คงเหลือ (27,948) (111,916) 7,000 (42,206)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,547 (2,592) (370) 1,554

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 599 4,389 244 453

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ (12,966) 69,297 (82,939) (12,015)

   เจา้หนีอืน 32,584 (1,579) 10,277 7,790

   หนีสินหมุนเวียนอืน (16,923) (16,426) (15,783) (14,432)

   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (59) - (59) -

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 269,698 225,299 148,209 178,514

   จ่ายดอกเบีย (38,639) (46,104) (23,910) (26,202)

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,752) (5,823) (923) (819)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 222,307 173,372 123,376 151,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนัลดลง - 18,698 - -

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร (66,928) (154,506) (40,805) (112,230)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (623) (1,450) (449) (526)

เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย - - 1,281 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,465 1,121 5,118 5,378

ดอกเบียรับ 620 1,551 487 645

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 4,800 45,000 22,800 45,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (55,666) (89,586) (11,568) (61,733)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัเพิมขึน (ลดลง) (50,154) 140,164 (20,000) 40,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว - 23,190 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (189,614) (174,468) (133,535) (136,713)

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (257) (2,187) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (240,025) (13,301) (153,535) (96,713)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขนึ (ลดลง) 1,670 (52,504) - -

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปลียน (71,714) 17,981 (41,727) (6,953)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (20) (19) (20) (19)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (71,734) 17,962 (41,747) (6,972)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 290,401 271,532 135,536 118,425

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 218,667 289,494 93,789 111,453

- - - -

ข้อมูลกระแสเงินสดเพมิเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ซือสินทรัพย์ (หมายเหตุ 7) 65,844 144,568 33,713 100,774

เจา้หนีอืนจากการซือสินทรัพยถ์าวรลดลง 1,293 10,245 4,251 12,143

เจา้หนีจากการซือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง - - 3,049 (380)

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (209) (307) (208) (307)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร 66,928 154,506 40,805 112,230

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



2561 2560 2561 2560

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 7) 6,849 717 7,553 14,695

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,542 404 1,422 2,540

ลูกหนีอืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรเพิมขึน (1,926) - (1,926) -

ลูกหนีจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน - - (1,931) (11,857)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,465 1,121 5,118 5,378

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 7) 623 1,554 449 630

เจา้หนีอืนจากการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน - (104) - (104)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 623 1,450 449 526

เงนิปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ - - 44,099 73,049

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

   ทีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 14,099 22,050 - -

เงินปันผลคา้งรับ (เพิมขึน) ลดลง (9,299) 22,950 (21,299) (28,049)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 4,800 45,000 22,800 45,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที เลขที 15 ถนนสุขสวสัดิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูล

จึงรวมเรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยว่าเป็น “กลุ่มบริษทั”

กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก

โดยแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็นผลิตภณัฑเ์ครืองใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พืองานอุตสาหกรรม และ

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้

ข้อมูลทีนําเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี

ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 โดยไมมี่การเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้

จากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้และการตีความมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานฉบับอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสาํหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึน

จากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดวา่

จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจ และพิจารณาขอ้เท็จจริง และเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน

แต่ละขนัตอน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั

3.1 รายการทีเกดิขึนในระหว่างงวด

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

ซึงรายการดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษัทย่อย

และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้ - - 32 40 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 8 8 ราคาตามสัญญา/ราคาทตีกลง

ร่วมกนั

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 1 ราคาตามสัญญา

ซือสินคา้ - - 81 73 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ค่าบริการจ่าย - - 1 1 ราคาทตีกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 30 51 ตามทีประกาศจา่ย

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 2 16 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ซือสินทรัพยถ์าวร - - 1 1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินคา้ 98 68 98 68 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

รายไดค่้าเช่าและบริการ 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา/ราคาทตีกลง

ร่วมกนั

ซือสินคา้ 130 137 85 81 ราคาตลาด/ราคาทนุบวกกาํไร

ส่วนเพิม

เงินปันผลรับ - - 14 22 ตามทีประกาศจา่ย

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า

ขายสินคา้ 16 15 16 15 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการบริษทั)

ขายสินคา้ 106 124 77 86 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ซือสินคา้ 5 4 2 2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 2 2 2 2 ราคาทีตกลงร่วมกนั
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3.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัสินงวด

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560

มีรายละเอียดดงันี
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัยอ่ย - - 108 107

บริษทัร่วม 140 109 140 109

การร่วมคา้ 40 37 40 37

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - ผูบ้ริหารและ

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุน้

และเป็นกรรมการบริษทั 195 201 141 149

รวม 375 347 429 402

หกั: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - - (50) (50)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ

(หมายเหตุ 4) 375 347 379 352

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัยอ่ย - เงนิปันผลคา้งรับ - - 30 18

บริษทัยอ่ย - ลูกหนีอืน - - 8 7

บริษทัร่วม - เงนิปันผลคา้งรับ 14 5 14 5

บริษทัร่วม - ลูกหนีอืน 1 1 1 1

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 6 53 31

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัยอ่ย - - 61 67

บริษทัร่วม 83 74 52 48

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - ผูบ้ริหารและญาติ

ของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุน้

และเป็นกรรมการบริษทั 5 13 3 8

รวมเจ้าหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 88 87 116 123

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัยอ่ย - - 3 6

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน - ญาติของ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้

และเป็นกรรมการบริษทั 1 1 - -

รวมเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1 1 3 6
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3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีสําคัญ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารทีสาํคญั ดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.4 0.5 0.4 0.5

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสนั 25.0 27.7 14.7 15.8

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.8 1.0 0.4 0.7

รวม 26.2 29.2 15.5 17.0

4. ลูกหนกีารค้า

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถีงึกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 311 233 276 229

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 52 106 57 79

3-6 เดือน 12 8 13 9

6-12 เดือน - - 3 2

มากกว่า 12 เดือน - - 80 83

รวม 375 347 429 402

หกั: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - - (50) (50)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 375 347 379 352
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถีงึกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 1,291 1,259 777 813

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 413 510 338 419

3-6 เดือน 52 53 48 50

6-12 เดือน 31 28 27 23

มากกว่า 12 เดือน 25 24 15 13

รวม 1,812 1,874 1,205 1,318

หกั: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (15) (16) (7) (7)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,797 1,858 1,198 1,311

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 2,172 2,205 1,577 1,663

กลุ่มบริษทัมนีโยบายการใหสิ้นเชือทางการคา้สาํหรับลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัและลูกหนี

การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เป็นเวลา 30 ถึง 90 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามลาํดบั

5. เงินฝากธนาคารทตีดิภาระคําประกัน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัคือ  เงินฝากธนาคารประเภท

เงินฝากประจําของบริษัทย่อยจํานวนประมาณ 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: ประมาณ 6 ล้านบาท)

ทีไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัคาํประกนัสาํหรับประกนัภาษีและคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ มีรายละเอียดดงันี
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนของการถือหุ้น เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ประเภทกจิการ

ประเทศที

จดทะเบยีน

31 มีนาคม

2561

31 ธันวาคม

2560 ราคาทุน

ค่าเผือ

การด้อยค่า

ราคาตาม

บญัชี - สุทธิ ราคาทุน

ค่าเผือ

การด้อยค่า

ราคาตาม

บญัชี - สุทธิ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทัย่อย

บริษทัในประเทศ

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 30 - 30 30 - 30

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 41 - 41 41 - 41

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพ์และผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตแม่พิมพ์และผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั เลิกกจิการ ไทย - 100.0 - - - 20 (20) -

214 - 214 234 (20) 214

บริษทัต่างประเทศ

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน เวยีดนาม 100.0 100.0 1,229 - 1,229 1,229 - 1,229

Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน อินเดีย 100.0 100.0 482 - 482 482 - 482

Srithai Superware India Ltd. คา้ขายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินเดีย 82.4 82.4 25 (25) - 25 (25) -

1,736 (25) 1,711 1,736 (25) 1,711

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,950 (25) 1,925 1,970 (45) 1,925

(หน่วย : ล้านเวียดนามดอง)

สัดส่วนของการถือหุ้น

ประเทศที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ประเภทกจิการ จดทะเบยีน 2561 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บริษทัย่อยโดยอ้อม (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทัย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก เวยีดนาม 100.0 100.0 424,920 424,920

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนของการถือหุ้น เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ประเทศที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ค่าเผือ ราคาตาม ค่าเผือ ราคาตาม

ประเภทกจิการ จดทะเบยีน 2561 2560 2561 2560 ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี - สุทธิ ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี - สุทธิ

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

บริษทัร่วม

บริษทัในประเทศ

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 48.0 48.0 12 20 10 - 10 10 - 10

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ผลิตผงเมลามนี ไทย 45.0 45.0 107 107 90 - 90 90 - 90

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ไทย 40.0 40.0 41 40 20 - 20 20 - 20

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑ์ ไทย 39.2 39.2 39 39 27 - 27 27 - 27

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั เลิกกจิการ ไทย - 42.0 - - - - - 53 (53) -

บริษทั โซโคะ๊ ศรีไทย จาํกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้

   และอยู่ในระหว่างการชาํระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) -

199 206 195 (48) 147 248 (101) 147

บริษทัต่างประเทศ

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 13 13 37 - 37 37 - 37

13 13 37 - 37 37 - 37

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 212 219 232 (48) 184 285 (101) 184

การร่วมค้า

บริษทัในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 50.0 50.0 16 15 5 - 5 5 - 5

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 15 5 - 5 5 - 5
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6.2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

ก)  การชําระบัญชีของบริษัทย่อย

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 2 ธนัวาคม 2559

บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเมือวนัที 8 มีนาคม 2561 โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนจาํนวน

 ลา้นบาท ซึงไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวเ้ต็มจาํนวน บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนเป็น

จาํนวน 1 ลา้นบาท จากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว

ข)  การชําระบัญชีของบริษัทร่วม

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์

2553 จากการชาํระบญัชีปรากฏว่าสินทรัพยข์องบริษทัร่วมไม่เพียงพอชาํระหนีสิน ศาลจึงมีคาํสงัให้

บริษัทร่วมเป็นบริษัทลม้ละลาย โดยมีคาํสังปิดคดีเมือว ันที 21 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯจึงบนัทึก

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว ซึงไดบ้นัทึกค่าเผือสาํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวเ้ตม็

จาํนวนแลว้

ค)  การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เมือวนัที 30 มีนาคม 2561

ทีประชุมไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ

จะไดร้ับเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100
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7. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน

รายการการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน อาคาร สินทรัพย์ ทีดิน อาคาร สินทรัพย์

และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท ี1 มกราคม 2561 5,489 42 3,392 19

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 66 1 34 -

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (7) - (7) -

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที

ตดัจาํหน่าย (1) - (1) -

ค่าเสือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (198) (3) (126) (1)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13) - - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 5,336 40 3,292 18

บริษัทย่อยไดจ้าํนองทีดิน อาคารและเครืองจกัรส่วนหนึงจาํนวน 234 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560:

234 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียน

จากธนาคาร

8. เงินกู้ยืม

8.1 เงินกู้ยืมระยะสัน

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

31 มีนาคม

2561

31 ธนัวาคม

2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคาร

เงินบาท 1,504 1,533 1,425 1,445

เงินเวยีดนามดอง จาํนวน 283,900 ลา้นเวียดนามดอง

(31 ธนัวาคม 2560: 299,010 ลา้นเวยีดนามดอง) 397 419 - -

รวมเงนิกูย้ืมระยะสนั 1,901 1,952 1,425 1,445

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคารในประเทศทีเป็นสกลุเงินบาทเป็นตวัสญัญาใชเ้งินแบบ

เรียกคืนเมือทวงถาม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบียในอตัราคงที (31 ธนัวาคม 2560: มีดอกเบีย

ในอตัราคงที)
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ณ วันที 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสันของบริษทัย่อยในต่างประเทศทีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองเป็น

สัญญาเงินกูร้ะยะสันอายไุม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงใน

ประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิม (31 ธนัวาคม 2560: มีอตัราดอกเบียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึงในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิม)

เงือนไขการคาํประกนั หลกัประกนั และเงือนไขอืนๆ ในสัญญาเงินกูย้มืไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากทีไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560

8.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เงินกูย้มืระยะยาว

เงินบาท 1,863 2,017 1,764 1,897

เงนิเวียดนามดอง จาํนวน 349,578 ลา้นเวียดนามดอง

(31 ธนัวาคม 2560: 374,678 ลา้นเวียดนามดอง) 489 525 - -

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,352 2,542 1,764 1,897

เงินกูย้มืระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 757 772 549 555

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,065 1,185 855 946

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 459 485 308 333

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 5 ปี 71 100 52 63

รวมเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี 1,595 1,770 1,215 1,342

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,352 2,542 1,764 1,897

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 เงินกูยื้มระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีดอกเบียในอตัราคงที อตัรา MLR

หักส่วนลด อตัรา THBFIX บวกส่วนเพิม อตัรา FDR บวกส่วนเพิม และอตัรา BIBOR บวกส่วนเพิม

ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัย่อยในต่างประเทศมีดอกเบียในอตัรา Cost of Fund บวกส่วนเพมิ
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เงือนไขการคาํประกนั หลกัประกนั การชาํระคืน และเงือนไขอืนๆ ในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปลียนแปลง

จากทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,542 1,897

จ่ายชาํระคืน (190) (133)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 2,352 1,764

8.3 วงเงินสินเชือทียังไม่ได้เบิกออกมาใช้

วงเงินสินเชือทียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

วงเงินเบิก วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้

เกินบญัชี หมุนเวยีน เกินบญัชี หมุนเวยีน

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

อตัราดอกเบียลอยตวั

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบกิถอน 187 756 187 738

อตัราดอกเบียคงที

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบกิถอน - 3,932 - 3,929

187 4,688 187 4,667
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

วงเงินเบิก วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้

เกินบญัชี หมุนเวยีน เกินบญัชี หมุนเวยีน

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

อตัราดอกเบียลอยตวั

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบกิถอน 155 - 155 -

อตัราดอกเบียคงที

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบกิถอน - 3,896 - 3,874

155 3,896 155 3,874

9. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ทีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั (อตัราภาษีเงินไดที้ใชใ้นงวดระหว่าง

กาลปี 2560 คืออตัราร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั) ซึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมี

ผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือทีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศที

บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พือเสียภาษี

10. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนาํหนักของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงการคาํนวณได้

ดงันี

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

2561 2560 2561 2560

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) 9 48 32 85

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถว่งนาํหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.003 0.018 0.012 0.032

บริษทัฯไม่มีการออกหุ้นสามญัในระหว่างงวดทีนาํเสนอรายงาน ดงันันจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุ้น

ปรับลด
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11. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษทัแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการดาํเนินงานในประเทศและ

ฐานการดาํเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ประกอบดว้ยส่วนงานเครืองใชใ้น

ครัวเรือน ส่วนงานเพืองานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์ตามโครงสร้างการรายงานทาง

การเงินภายในของกลุ่มบริษทัเพือพิจารณากาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการ

ระหว่างกนัออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายไดหั้กดว้ยตน้ทุนขายและการให้บริการ

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอื้นไม่สามารถปันส่วนได้

ข้อมูลรายไดแ้ละกาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

สายธุรกจิพลาสติก

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์ครืองใช้

ในครัวเรือน

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พืองาน

อุตสาหกรรม

กจิการใน

ประเทศ

กจิการใน

ต่างประเทศ

กจิการใน

ประเทศ

กจิการใน

ต่างประเทศ

สายธุรกจิเครือข่าย

และแม่พิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขาย 517 87 1,444 444 37 2,529

รายได้ระหว่างบริษทัย่อย (76) (7) (35) (2) (2) (122)

รวมรายไดจ้ากการขายแกลู่กคา้ภายนอก 441 80 1,409 442 35 2,407

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 23 (5) 42 (6) (16) 38

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (11)

รายไดอื้น 16

ตน้ทุนทางการเงิน (36)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2)

กาํไรสาํหรับงวด 15
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560

สายธุรกจิพลาสติก

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์ครืองใช้

ในครัวเรือน

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พืองาน

อุตสาหกรรม

กจิการใน

ประเทศ

กจิการใน

ต่างประเทศ

กจิการใน

ประเทศ

กจิการใน

ต่างประเทศ

สายธุรกจิเครือข่าย

และแม่พิมพ์ รวม

รายไดจ้ากการขาย 473 74 1,422 395 96 2,460

รายได้ระหว่างบริษทัย่อย (66) (5) (38) (1) (14) (124)

รวมรายไดจ้ากการขายแกลู่กคา้ภายนอก 407 69 1,384 394 82 2,336

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 40 (13) 71 9 (12) 95

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (5)

รายไดอื้น 12

ตน้ทุนทางการเงิน  (46)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10

กาํไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5)

กาํไรสาํหรับงวด 61

12. สิทธิพิเศษทีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษทีไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุนเพิมเติมจากรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560

13. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน

13.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 กลุม่บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 37 ลา้นบาท)

ทีเกียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เฉพาะบริษทัฯ:

42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 28 ลา้นบาท))

13.2 คดีฟ้องร้อง

เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหนึงทีจดทะเบียน

ในประเทศกัมพูชาเพือจัดหาและจัดส่งแรงงานกัมพูชาเขา้มาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยบริษัทฯตกลงจะชําระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริษัทจัดหา

แรงงานต่างด้าวเมือแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทาํงานจากทางราชการและทาํงานครบตามสัญญา

ซึงบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าบริการให้บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเงือนไขในสัญญาและ

เอกสารเรียกเก็บค่าบริการทีบริษทัฯไดรั้บ
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ต่อมาเมือวนัที 13 มิถุนายน 2559 บริษทัฯจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ืนฟ้องคดีกบับริษทัฯ โดยกล่าวอา้งว่า

บริษัทฯผิดนัดไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวและให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหาย

พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตงัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระคดีเสร็จสิน ต่อมาบริษทัฯ

ไดแ้ต่งตงัทนายความและมอบหมายตวัแทนบริษทัฯ เพือดาํเนินการต่อสูค้ดีว่า บริษทัฯไม่ไดผิ้ดสัญญา และ

ฟ้องแยง้กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

เมือว ันที 25 พฤษภาคม  2560 ศาลชันต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทฯชําระเงินจํานวน  4.77 ล้านบาท

พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดย้นือุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560

เนืองจากมีหลกัฐานและขอ้มูลสาํคญัเพิมเติมทีจะต่อสู้คดี และเชือมนัว่าหลกัฐานและขอ้มูลสาํคญัดงักล่าว

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ตงัสาํรองหนีสินสําหรับคดีความดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลนี

13.3 ภาระผูกพนัอืนและหนีสินทีอาจเกดิขึนในภายหน้า

ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัเกียวกบัหนังสือคาํประกนั การคาํประกนัอืน ภาระผูกพนั

ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ภาระผูกพนัอืนและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ารวมทงัสญัญาต่างๆทีแตกต่าง

อย่างเป็นสาระสาํคญัจากปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้ทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินขอ้ 7 ขอ้ 13.1 และขอ้ 13.2

14. การวดัมูลค่ายุตธิรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที

สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินบางรายการ

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลทีใชใ้นการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์

สินทรัพย์ทางการเงนิเผือขาย

ตราสารทุน 70 - - 70 65 - - 65

สินทรัพย์รวม 70 - - 70 65 - - 65

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายอา้งอิงจากราคาเสนอซือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมนีถูกจดัอยู่ในระดบัที 1 ของลาํดบัชนั

ของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

ไม่มีการเปลียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด

ขนัตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรม

หน่วยงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับ

การรายงานในงบการเงิน ซึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส

15. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

15.1 การจ่ายเงนิปันผล

บริษทัฯ

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯเมือวนัที 27 เมษายน 2561 ทีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 135 ลา้นบาท และมีกาํหนดจ่าย

ชาํระในเดือนพฤษภาคม 2561

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เมือวนัที 25 เมษายน 2561

ทีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุม ัติให้จ่ายเ งินปันผลในอัตราหุ้นละ  30 บาท เป็นจ ํานวนเงินทังสิน

36 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดร้ับเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

18

15.2 การลงทุนเพมิในการร่วมค้า

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั

เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงทุนเพิมในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยการรับโอนหุน้สามญัในบริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั จากผูถื้อหุ้น

เดิมรายหนึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะชาํระค่าหุ้นโดยการหกักลบลบหนีที

บริษัทในเครือของผูถื้อหุ้นดังกล่าวคงค้างชาํระบริษัทฯ ทงันี ภายหลงัการรับโอนหุ้นสามญัดังกล่าว

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯจะเพิมขึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 และส่งผลให้สถานะเงินลงทุน

ของบริษทัฯในบริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั เปลียนจากการร่วมคา้มาเป็นบริษทัยอ่ย

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2561


