
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                       
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                                               
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้



2 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 
2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
จ ำกดั (มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่                                           
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี                                           
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 

ปรีชำ อรุณนำรำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหำคม 2561  



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 249,633              290,401              117,699              135,536              
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจาํ 5,000                  -                          -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้ 4 2,097,469           2,205,300           1,442,281           1,663,033           
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,526                46,870                29,328                22,251                
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 10,190                6,390                  68,216                30,744                
สินคา้คงเหลือ 1,820,398           1,672,512           1,269,286           1,243,720           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,522              100,246              4,867                  4,086                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,365,738           4,321,719           2,931,677           3,099,370           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5 5,534                  5,671                  -                          -                          
เงินลงทุนเผ่ือขาย 70,200                65,400                70,200                65,400                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          1,925,122           1,925,122           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 215,274              218,516              184,113              184,113              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 11,331                15,177                5,000                  5,000                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 113,016              113,016              47,170                47,170                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 132,928              129,588              498,326              494,986              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 5,183,209           5,489,409           3,183,288           3,392,452           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 37,265                41,597                16,905                18,712                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 157,031              155,017              109,103              108,725              
สิทธิการเช่า 141,189              145,103              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,598                25,793                13,586                14,060                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,091,575           6,404,287           6,052,813           6,255,740           
รวมสินทรัพย์ 10,457,313          10,726,006          8,984,490           9,355,110           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้น 8.1 2,132,048           1,951,614           1,515,000           1,445,000           
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 951,243              922,922              448,141              580,411              
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 84,082                86,761                108,878              122,698              
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 331,249              248,822              172,261              165,902              
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 771                     534                     1,591                  6,574                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8.2 783,255              771,532              575,020              554,980              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,137                40,890                11,536                24,515                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,304,785           4,023,075           2,832,427           2,900,080           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8.2 1,411,988           1,770,491           1,055,115           1,342,225           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 526                     918                     -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 398,103              383,821              317,259              306,958              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,810,617           2,155,230           1,372,374           1,649,183           
รวมหนีสิ้น 6,115,402           6,178,305           4,204,801           4,549,263           
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905           2,709,905           2,709,905           2,709,905           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905           2,709,905           2,709,905           2,709,905           
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซ้ือคืน 19,928                19,928                19,928                19,928                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 257,000              257,000              257,000              257,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,428,991           1,514,943           1,768,680           1,798,678           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (316,871)             (211,745)             24,176                20,336                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,098,953           4,290,031           4,779,689           4,805,847           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 242,958              257,670              -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,341,911           4,547,701           4,779,689           4,805,847           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,457,313          10,726,006          8,984,490           9,355,110           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

       กรรมการ กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขาย 2,314,455           2,366,645           1,421,610           1,518,449           
ตน้ทุนขาย (2,005,870)          (2,009,186)          (1,232,003)          (1,302,555)          
กําไรขั้นต้น 308,585              357,459              189,607              215,894              
รายไดเ้งินปันผล 5,812                  5,811                  66,277                76,680                
รายไดอ่ื้น 16,882                14,328                28,244                21,620                
ค่าใชจ่้ายในการขาย (159,415)             (193,296)             (118,979)             (153,195)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (110,524)             (114,939)             (70,014)              (79,182)              
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 61,340                69,363                95,135                81,817                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10,067                8,021                  -                         -                         
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 71,407                77,384                95,135                81,817                
ตน้ทุนทางการเงิน (36,510)              (46,895)              (22,608)              (25,648)              
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 34,897                30,489                72,527                56,169                
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 2,264                  (3,964)                771                     1,111                  
กําไรสําหรับงวด 37,161                26,525                73,298                57,280                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 600                     7,200                  600                     7,200                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (95,563)              1,511                  -                         -                         
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (120)                   (1,440)                (120)                   (1,440)                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (95,083)              7,271                  480                     5,760                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (95,083)              7,271                  480                     5,760                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (57,922)              33,796                73,778                63,040                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 40,674                16,208                73,298                57,280                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,513)                10,317                

37,161                26,525                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (54,342)              23,379                73,778                63,040                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,580)                10,417                

(57,922)              33,796                 

กําไรต่อหุ้น 10
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.02                    0.01                    0.03                    0.02                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขาย 4,721,700           4,702,867           3,014,338           3,093,443           
ตน้ทุนขาย (4,091,318)          (3,944,749)          (2,625,886)          (2,621,665)          
กําไรขั้นต้น 630,382              758,118              388,452              471,778              
รายไดเ้งินปันผล 5,812                  5,811                  110,376              149,729              
รายไดอ่ื้น 33,259                25,747                53,591                42,138                
ค่าใชจ่้ายในการขาย (328,510)             (387,719)             (249,136)             (307,770)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (237,310)             (231,275)             (155,219)             (161,687)             
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 103,633              170,682              148,064              194,188              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 19,974                18,208                -                         -                         
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 123,607              188,890              148,064              194,188              
ตน้ทุนทางการเงิน (72,351)              (92,704)              (43,904)              (51,554)              
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 51,256                96,186                104,160              142,634              
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 707                     (8,898)                1,337                  38                       
กําไรสําหรับงวด 51,963                87,288                105,497              142,672              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,800                  6,000                  4,800                  6,000                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (108,458)             (76,802)              -                         -                         
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (960)                   (1,200)                (960)                   (1,200)                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (104,618)             (72,002)              3,840                  4,800                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (104,618)             (72,002)              3,840                  4,800                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (52,655)              15,286                109,337              147,472              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 49,543                64,025                105,497              142,672              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,420                  23,263                

51,963                87,288                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (55,583)              (8,048)                109,337              147,472              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,928                  23,334                

(52,655)              15,286                 

กําไรต่อหุ้น 10
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.02                    0.02                    0.04                    0.05                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,256                96,186                104,160              142,634              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 397,542              395,165              252,446              257,285              
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,453                  7,798                  2,452                  4,111                  
   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 1,526                  997                     -                         -                         
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 3,262                  5,370                  3,068                  5,352                  
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 113                     -                         3,000                  -                         
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกวา่
      ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,353                  (1,923)                -                         (4,000)                
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,683)                (680)                   (2,636)                (3,667)                
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 14,341                10,191                10,360                6,578                  
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,096)                8,495                  (5,210)                8,564                  
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง -                         (77)                     -                         (77)                     
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (19,974)              (18,208)              -                         -                         
   กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                         -                         (1,281)                -                         
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                         -                         (104,564)             (143,918)             
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน (5,812)                (5,811)                (5,812)                (5,811)                
   ดอกเบ้ียรับ (1,623)                (3,803)                (1,286)                (1,576)                
   ตน้ทุนทางการเงิน 72,351                92,705                43,904                51,554                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 516,009              586,405              298,601              317,029              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 144,751              (93,350)              223,203              111,764              
   ลูกหน้ีอ่ืน (27,339)              1,102                  (7,065)                2,967                  
   สินคา้คงเหลือ (155,984)             (40,820)              (25,684)              20,987                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,692)                (1,499)                612                     1,063                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,181                  3,135                  473                     1,021                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 9,352                  (13,881)              (147,374)             (77,553)              
   เจา้หน้ีอ่ืน 69,651                20,517                17,982                17,776                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,114)              (11,571)              (12,979)              (9,572)                
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (59)                     -                         (59)                     -                         
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 533,756              450,038              347,710              385,482              
   จ่ายดอกเบ้ีย (75,078)              (92,840)              (46,569)              (51,828)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (17,237)              (21,559)              (1,393)                (9,313)                
   ภาษีเงินไดรั้บคืน -                         13,090                -                         -                         
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 441,441              348,729              299,748              324,341              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,000)                31,936                -                         -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (125,702)             (374,244)             (73,833)              (254,178)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,238)                (3,413)                (651)                   (1,688)                
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือสิทธิการเช่า -                         (4,713)                -                         -                         
เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                         -                         1,281                  -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 11,293                1,785                  10,663                22,015                
ดอกเบ้ียรับ 1,691                  3,803                  1,288                  1,579                  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 22,427                69,479                70,428                132,874              
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 5,797                  5,811                  5,797                  5,811                  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (90,732)              (269,556)             14,973                (93,587)              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 144,966              556,825              70,000                295,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                         23,190                -                         -                         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (379,227)             (375,469)             (267,070)             (272,807)             
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,117)                (4,374)                -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (137,295)             (270,990)             (135,495)             (270,990)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (372,673)             (70,818)              (332,565)             (248,797)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (18,811)              (58,558)              -                         -                         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ
   ของอัตราแลกเปล่ียน (40,775)              (50,203)              (17,844)              (18,043)              
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด 7                         (25)                     7                         (25)                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (40,768)              (50,228)              (17,837)              (18,068)              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 290,401              271,532              135,536              118,425              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 249,633              221,304              117,699              100,357              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิม่เติมประกอบด้วยรายละเอียดดงันี้
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 7) 120,244              348,410              60,667                225,945              
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลง 5,206                  26,185                8,971                  28,708                
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                         -                         3,943                  (124)                   
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 252                     (351)                   252                     (351)                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 125,702              374,244              73,833                254,178              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม



2561 2560 2561 2560
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 7) 10,064                1,105                  11,101                19,668                
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,683                  680                     2,636                  3,667                  
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน (454)                   -                         (454)                   -                         
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (2,620)                (1,320)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 11,293                1,785                  10,663                22,015                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 7) 1,238                  3,895                  651                     2,170                  
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                         (482)                   -                         (482)                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,238                  3,413                  651                     1,688                  

เงนิปันผลรับ
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                         -                         104,564              143,918              
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 26,204                26,283                -                         -                         
เงินปันผลคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,777)                43,119                (34,136)              (11,121)              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง -                         77                       -                         77                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 22,427                69,479                70,428                132,874              

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงนิ
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6,473                  -                         6,473                  -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน
การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน งบการเงินที่เป็น มูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                               -                               64,025                     -                               -                               -                               64,025                     23,263                     87,288                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                               -                               -                               (76,873)                    4,800                       (72,073)                    (72,073)                    71                            (72,002)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                               -                               64,025                     (76,873)                    4,800                       (72,073)                    (8,048)                      23,334                     15,286                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                               -                               (270,990)                  -                               -                               -                               (270,990)                  (11,760)                    (282,750)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 2,709,905                  19,928                     250,000                   1,548,371                (135,008)                  22,256                     (112,752)                  4,415,452                250,308                   4,665,760                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                               -                               49,543                     -                               -                               -                               49,543                     2,420                       51,963                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                               -                               -                               (108,966)                  3,840                       (105,126)                  (105,126)                  508                          (104,618)                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                               -                               49,543                     (108,966)                  3,840                       (105,126)                  (55,583)                    2,928                       (52,655)                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                               -                               (135,495)                  -                               -                               -                               (135,495)                  (17,640)                    (153,135)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2,709,905                  19,928                     257,000                   1,428,991                (341,047)                  24,176                     (316,871)                  4,098,953                242,958                   4,341,911                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการวดั องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,709,905                   19,928                          250,000                   1,955,544                 17,456                            17,456                        4,952,833                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               142,672                    -                                      -                                 142,672                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               -                                4,800                              4,800                          4,800                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               142,672                    4,800                              4,800                          147,472                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                    -                               (270,990)                   -                                      -                                 (270,990)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 2,709,905                   19,928                          250,000                   1,827,226                 22,256                            22,256                        4,829,315                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 2,709,905                   19,928                          257,000                   1,798,678                 20,336                            20,336                        4,805,847                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               105,497                    -                                      -                                 105,497                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               -                                3,840                              3,840                          3,840                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                    -                               105,497                    3,840                              3,840                          109,337                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                    -                               (135,495)                   -                                      -                                 (135,495)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 2,709,905                   19,928                          257,000                   1,768,680                 24,176                            24,176                        4,779,689                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้  

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล
จึงรวมเรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก                                 
โดยแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม และ
สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน                            
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี                            
ควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจ และพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน                              
แต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 32 32 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 8 7 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 81 72 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าบริการจ่าย - - 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 48 67 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 4 6 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 4 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัร่วม      
ขายสินคา้ 84 60 84 60 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 2 1 2 1 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 111 128 61 72 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพิ่ม 
ค่าบริการจ่าย 1 1 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 7 4 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
ขายสินคา้ 18 17 18 17 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 5 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั) 

   

ขายสินคา้ 112 126 85 104 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 11 7 5 5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 2 2 2 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 64 72 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 16 15 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 2 2 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 162 145 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าบริการจ่าย - - 2 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 78 118 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 6 22 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 5 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัร่วม      
ขายสินคา้ 182 128 182 128 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 4 3 4 3 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 241 265 146 153 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพิ่ม 
ค่าบริการจ่าย 1 1 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 21 26 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
ขายสินคา้ 34 32 34 32 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 5 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั) 

   

ขายสินคา้ 218 250 162 190 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 16 11 7 7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 4 4 4 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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3.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 113 107 
บริษทัร่วม 141 109 141 109 
การร่วมคา้ 36 37 36 37 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ     
   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมการบริษทั 195 201 140 149 

รวม 372 347 430 402 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (53) (50) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
   (หมายเหตุ 4) 372 347 377 352 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 48 18 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 10 7 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 4 5 4 5 
บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1 1 1 1 

การร่วมคา้ - เงินปันผลคา้งรับ 5 - 5 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 6 68 31 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 58 67 
บริษทัร่วม 75 74 46 48 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติ     
   ของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมการบริษทั 9 13 5 8 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84 87 109 123 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1 6 
บริษทัร่วม 1 - 1 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ญาติของ     
   ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมการบริษทั - 1 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 2 6 

3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.4 0.4 0.4 0.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 27.0 29.4 14.6 17.3 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.9 0.5 0.7 
รวม 27.9 30.7 15.5 18.4 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.8 0.9 0.8 0.9 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 52.0 57.1 29.3 33.1 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.3 1.9 0.9 1.4 
รวม 54.1 59.9 31.0 35.4 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3.2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 300 233 265 229 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 67 106 73 79 
3 - 6 เดือน 5 8 6 9 
6 - 12 เดือน - - 2 2 
มากกวา่ 12 เดือน - - 84 83 

รวม 372 347 430 402 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (53) (50) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 372 347 377 352 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,260 1,259 697 813 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 356 510 272 419 
3 - 6 เดือน 56 53 50 50 
6 - 12 เดือน 40 28 34 23 
มากกวา่ 12 เดือน 29 24 19 13 

รวม 1,741 1,874 1,072 1,318 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16) (16) (7) (7) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,725 1,858 1,065 1,311 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,097 2,205 1,442 1,663 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการค้าส าหรับลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกันและ                           
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลา 30 ถึง 90 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามล าดบั 

5.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัคือ  เงินฝากธนาคารประเภท
เงินฝากประจ าของบริษัทย่อยจ านวนประมาณ 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: ประมาณ 6 ล้านบาท)                      
ท่ีไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัค ้าประกนัส าหรับประกนัภาษีและค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ  

6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 

     30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

 ประเภทกจิกำร 
ประเทศที่                 
จดทะเบียน 

30 มิถุนำยน
2561 

31 ธันวำคม
2560 รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

รำคำตำม 
บัญชี - สุทธิ รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

รำคำตำม 
บัญชี - สุทธิ 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อย           
บริษัทในประเทศ           
บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 30 - 30 30 - 30 
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ ากดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 41 - 41 41 - 41 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61 
บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ  ากดั  เลิกกิจการ ไทย - 100.0 - - - 20 (20) - 
     214 - 214 234 (20) 214 
บริษัทต่ำงประเทศ           
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน เวียดนาม 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 : ล้ำนเวยีดนำมดอง) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น   

  ประเทศที่ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 
 ประเภทกจิกำร จดทะเบียน 2561 2560 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

บริษัทย่อยโดยอ้อม  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.      
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก เวียดนาม 100.0 100.0 424,920 424,920 
    (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท)  
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     (หน่วย: ล้ำนบำท) 

    งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น  เงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 

      30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

  ประเทศที่ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม 

 ประเภทกจิกำร จดทะเบียน 2561 2560 2561 2560 รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทร่วม             
บริษัทในประเทศ             
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 48.0 48.0 13 20 10 - 10 10 - 10 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ผลิตผงเมลามีน ไทย 45.0 45.0 113 107 90 - 90 90 - 90 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ไทย 40.0 40.0 42 40 20 - 20 20 - 20 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ผลิตบรรจุภณัฑ ์ ไทย 39.2 39.2 36 39 27 - 27 27 - 27 
บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จ  ากดั เลิกกิจการ ไทย - 42.0 - - - - - 53 (53) - 
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ากดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ 

   และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) - 
     204 206 195 (48) 147 248 (101) 147 
บริษัทต่ำงประเทศ             

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 11 13 37 - 37 37 - 37 

     11 13 37 - 37 37 - 37 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     215 219 232 (48) 184 285 (101) 184 

             
กำรร่วมค้ำ             
บริษัทในประเทศ             

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 50.0 50.0 11 15 5 - 5 5 - 5 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     11 15 5 - 5 5 - 5 
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6.2 เหตุการณ์ส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ก) กำรช ำระบัญชีของบริษัทย่อย 

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ากดั 

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดช้ าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนจ านวน 20 
ลา้นบาท ซ่ึงได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไวเ้ต็มจ านวน บริษทัฯได้รับเงินคืนทุนเป็น
จ านวน 1 ลา้นบาท จากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ข) กำรช ำระบัญชีของบริษัทร่วม 

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จ ากดั 

บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 
2553 จากการช าระบญัชีปรากฏว่าสินทรัพยข์องบริษทัร่วมไม่เพียงพอช าระหน้ีสิน ศาลจึงมีค าสั่งให้
บริษัทร่วมเป็นบริษัทล้มละลาย โดยมีค าสั่งปิดคดีเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯจึงบันทึก             
ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ซ่ึงได้บันทึกค่าเผื่อส ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนไว ้         
เตม็จ านวนแลว้ 

ค) กำรลงทุนเพิม่ในกำรร่วมค้ำ 

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ ลงทุนเพิ่มในบริษทั ศรีไทย-
อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั โดยการรับโอนหุ้นสามญัในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 7 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะช าระค่าหุ้นโดยการ                         
หักกลบลบหน้ีท่ีบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นดงักล่าวคงคา้งช าระบริษทัฯ ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุ้น
สามญัดงักล่าว สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯจะเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 และส่งผลให้
สถานะเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนจากการร่วมคา้มา
เป็นบริษทัยอ่ย 

ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ในระหว่างการท าสัญญาโอนหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมให้เสร็จ
สมบูรณ์ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จและจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยภ์ายในไตรมาสท่ี 3 ของ                 
ปีปัจจุบนั 
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ง) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 
ท่ีประชุมไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ไดรั้บเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั โคราช ไทย เทค จ ากัด เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561                   
ท่ีประชุมไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการด าเนินงานปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561
ในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 
30 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 30 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน                       
36 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะไดรั้บเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

7. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 5,489 42 3,392 19 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 120 1 60 1 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี

จ าหน่าย (10) - (11) - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี               

ตดัจ าหน่าย (3) - (3) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
      จดัประเภทบญัชีใหม่ (6) - (6) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (395) (6) (249) (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 5,183 37 3,183 17 
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บริษทัย่อยไดจ้  านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงจ านวน 234 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 234 
ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจาก
ธนาคาร 

8. เงินกู้ยืม 

8.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     
สกลุเงินบาท 1,600 1,533 1,515 1,445 
สกลุเงินเวียดนามดองจ านวน 354,674 ลา้นเวียดนามดอง              
(31 ธนัวาคม 2560: 299,010 ลา้นเวยีดนามดอง) 532 419 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 2,132 1,952 1,515 1,445 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกลุเงินบาทเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินแบบ
เรียกคืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี (31 ธนัวาคม 2560: มีดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ี) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองเป็น
สัญญาเงินกูร้ะยะสั้นอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
ประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ่ม (31 ธันวาคม 2560: มีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ่ม) 

เง่ือนไขการค ้าประกนั หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกูย้มืไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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8.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว      
สกลุเงินบาท 1,708 2,017 1,630 1,897 
สกลุเงินเวียดนามดอง จ านวน 342,478 ลา้นเวียดนามดอง     

       (31ธนัวาคม 2560: 374,678 ลา้นเวยีดนามดอง) 487 525 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,195 2,542 1,630 1,897 

 เงินกูย้มืระยะยาวมีก าหนดช าระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 783 772 575 555 

ถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 950 1,185 755 946 
ถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 420 485 258 333 
ถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 5 ปี 42 100 42 63 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 1,412 1,770 1,055 1,342 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,195 2,542 1,630 1,897 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีอตัราดอกเบ้ียหลายอตัรา ไดแ้ก่                     
อตัราคงท่ี อตัรา MLR หักส่วนลด อตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ่ม อตัรา FDR บวกส่วนเพิ่ม และอตัรา 
BIBOR บวกส่วนเพิ่ม ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Cost of 
Fund บวกส่วนเพิ่ม 

เง่ือนไขการค ้าประกนั หลกัประกนั การช าระคืน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
จากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 2,542 1,897 
จ่ายช าระคืน (379) (267) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 2,195 1,630 

8.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม2560 

 วงเงินเบิก วงเงินกู ้ วงเงินเบิก วงเงินกู ้
 เกินบญัชี หมุนเวียน เกินบญัชี หมุนเวียน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 181 734 187 738 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,856 - 3,929 

 181 4,590 187 4,667 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 วงเงินเบิก วงเงินกู ้ วงเงินเบิก วงเงินกู ้
 เกินบญัชี หมุนเวียน เกินบญัชี หมุนเวียน 
   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 155 - 155 - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
   - ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,786 - 3,874 

 155 3,786 155 3,874 
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9. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการค านวณจาก
ก าไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามล าดบั (อตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหว่างกาล
ปี 2560 คืออัตราร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมี                                
ผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ี
กลุ่มบริษทัตอ้งด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 

10. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณได ้ดงัน้ี 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) 41 16 73 57 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02 0.01 0.03 0.02 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) 50 64 105 143 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02 0.02 0.04 0.05 

บริษัทฯไม่มีการออกหุ้นสามัญในระหว่างงวดท่ีน าเสนอรายงาน ดังนั้ นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อ         
หุน้ปรับลด 

11. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 จ่ายจาก                   

ผลการด าเนินงานของปี 2559 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 271 0.10 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  271 0.10 

เงินปันผลประจ าปี 2560 จ่ายจาก                     
ผลการด าเนินงานของปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 135 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  135 0.05 
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12. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการด าเนินงานในประเทศและ
ฐานการด าเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพต์าม
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาก าไร(ขาดทุน)จากการขายตาม                    
ส่วนงาน ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ ก าไร(ขาดทุน)จากการขายค านวณจากยอดรายได้
หักด้วยต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนรายได้อ่ืนไม่
สามารถปันส่วนได ้

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงานด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจเครือขา่ย 
และแม่พิมพ ์ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 471 93 1,277 548 48 2,437 
รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (83) (3) (27) (1) (8) (122) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 388 90 1,250 547 40 2,315 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 30 3 1 10 (13) 31 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     7 
รายไดอ่ื้น      23 
ตน้ทุนทางการเงิน      (36) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     10 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      35 
ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้      2 

ก าไรส าหรับงวด      37 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจเครือขา่ย 
และแม่พิมพ ์ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 508 80 1,355 474 64 2,481 
รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (69) (4) (33) (3) (5) (114) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 439 76 1,322 471 59 2,367 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 35 - 28 9 (20) 52 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (3) 
รายไดอ่ื้น      20 
ตน้ทุนทางการเงิน      (47) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     8 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      30 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (4) 

ก าไรส าหรับงวด      26 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 สายธุรกิจพลาสติก  

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจเครือขา่ย 
และแม่พิมพ ์ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 988 180 2,721 992 85 4,966 
รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (159) (10) (62) (3) (10) (244) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 829 170 2,659 989 75 4,722 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 53 (2) 43 4 (29) 69 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (4) 
รายไดอ่ื้น      39 
ตน้ทุนทางการเงิน      (73) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     20 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      51 
ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้      1 

ก าไรส าหรับงวด      52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจเครือขา่ย 
และแม่พิมพ ์ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 981 154 2,777 869 160 4,941 
รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (135) (9) (71) (4) (19) (238) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 846 145 2,706 865 141 4,703 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 75 (13) 99 18 (32) 147 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (8) 
รายไดอ่ื้น      32 
ตน้ทุนทางการเงิน      (93) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     18 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      96 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

ก าไรส าหรับงวด      87 

13. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 37 ลา้นบาท) 
ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือ เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน                                 
(เฉพาะบริษทัฯ: 27 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 28 ลา้นบาท)) 

14.2 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดย
กล่าวอ้างว่าบริษัทฯผิดนัดไม่ช าระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวและให้บริษัทฯชดใช้
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 
4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือน
สิงหาคม 2560 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 คดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จ
ภายในปีปัจจุบนั ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯมีหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ต่อสูค้ดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้งส ารองหน้ีสินส าหรับคดีความดงักล่าว 
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14.3 ภำระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัหนงัสือค ้าประกนั การค ้าประกนัอ่ืน ภาระผกูพนั
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ภาระผกูพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้รวมทั้งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่าง
อย่างเป็นสาระส าคัญจากปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                           
งบการเงินขอ้ 7 ขอ้ 14.1 และขอ้ 14.2 

15. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ             
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
แยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิเผ่ือขำย         
ตราสารทุน 70 - - 70 65 - - 65 

สินทรัพย์รวม 70 - - 70 65 - - 65 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                            
ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

หน่วยงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัไดท้  าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับ 
การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

