
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                                               

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                    

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั                                                                                 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2562 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,334              374,571              124,169              195,127              
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจาํ 11,713                5,025                  -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้ 3 2,193,115           2,072,344           1,490,746           1,375,277           
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88,966                72,896                17,049                21,046                
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 20,557                21,990                143,414              101,892              
สินคา้คงเหลือ 1,639,480           1,771,663           1,062,131           1,166,508           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,472              113,713              4,095                  3,867                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,353,637           4,432,202           2,841,604           2,863,717           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4 6,402                  6,596                  -                          -                          
เงินลงทุนเผ่ือขาย 49,680                58,800                49,680                58,800                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.1 -                          -                          1,937,220           1,937,220           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.1 207,703              218,797              184,113              184,113              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 113,016              113,016              47,170                47,170                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 128,135              129,732              493,533              495,130              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 4,736,943           4,909,341           2,815,771           2,972,492           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 30,284                32,646                13,570                14,526                
ค่าความนิยม 5,131                  5,131                  -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 172,502              170,874              125,804              122,895              
สิทธิการเช่า 134,798              137,461              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,901                24,534                11,036                12,389                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,606,495           5,806,928           5,677,897           5,844,735           
รวมสินทรัพย์ 9,960,132           10,239,130          8,519,501           8,708,452           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้น 7.1 2,153,044           2,156,020           1,470,000           1,470,000           
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 853,642              919,445              457,237              502,590              
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 75,075                102,565              93,568                117,581              
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 345,283              320,336              145,286              133,968              
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 775                     1,111                  1,130                  3,578                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7.2 668,643              706,189              524,910              545,745              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,816                39,974                13,413                27,228                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,124,278           4,245,640           2,705,544           2,800,690           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7.2 1,021,936           1,165,969           690,060              796,480              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 369                     422                     -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 408,658              402,169              331,027              324,907              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,430,963           1,568,560           1,021,087           1,121,387           
รวมหนีสิ้น 5,555,241           5,814,200           3,726,631           3,922,077           
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 264,000              264,000              264,000              264,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,453,729           1,443,086           1,791,277           1,777,486           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (298,894)             (264,132)             7,760                  15,056                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,148,668           4,172,787           4,792,870           4,786,375           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 256,223              252,143              -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,404,891           4,424,930           4,792,870           4,786,375           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,960,132           10,239,130          8,519,501           8,708,452           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

       กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายไดจ้ากการขาย 1.4 2,414,192           2,370,890           1,445,391           1,561,414           
ตน้ทุนขาย 1.4 (2,154,879)          (2,090,024)          (1,325,643)          (1,397,103)          
กําไรขั้นต้น 259,313              280,866              119,748              164,311              
รายไดเ้งินปันผล -                          -                          43,479                44,099                
รายไดอ่ื้น 18,320                16,377                30,296                25,347                
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1.4 (118,570)             (128,164)             (86,464)               (95,623)               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (116,369)             (126,786)             (75,321)               (85,205)               
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 42,694                42,293                31,738                52,929                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5,132                  9,907                  -                          -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 47,826                52,200                31,738                52,929                
ตน้ทุนทางการเงิน (35,711)               (35,841)               (19,032)               (21,296)               
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 12,115                16,359                12,706                31,633                
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8 (2,524)                 (1,557)                 1,085                  566                     
กําไรสําหรับงวด 9,591                  14,802                13,791                32,199                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (9,120)                 4,200                  (9,120)                 4,200                  
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (22,334)               (12,895)               -                          -                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,824                  (840)                    1,824                  (840)                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (29,630)               (9,535)                 (7,296)                 3,360                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (29,630)               (9,535)                 (7,296)                 3,360                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (20,039)               5,267                  6,495                  35,559                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 10,643                8,869                  13,791                32,199                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,052)                 5,933                  

9,591                  14,802                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (24,119)               (1,241)                 6,495                  35,559                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,080                  6,508                  

(20,039)               5,267                   

กําไรต่อหุ้น 9

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
    กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.004                  0.003                  0.005                  0.012                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 12,115                16,359                12,706                31,633                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 192,792              199,203              120,176              127,372              
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,336                  2,736                  956                     1,221                  
   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 737                     763                     -                          -                          
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 519                     1,282                  519                     1,196                  
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 90                       (331)                    500                     -                          
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกวา่
      ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,729                  (73)                      500                     -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (350)                    (1,542)                 (3,835)                 (1,422)                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 8,112                  7,801                  6,343                  5,810                  
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 423                     7,827                  1,217                  7,290                  
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (5,132)                 (9,907)                 -                          -                          
   กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (1,281)                 
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          (43,479)               (44,099)               
   ดอกเบ้ียรับ (388)                    (615)                    (164)                    (552)                    
   ตน้ทุนทางการเงิน 35,711                35,841                19,032                21,296                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 248,694              259,344              114,471              148,464              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (86,798)               39,721                (115,845)             81,166                
   ลูกหน้ีอ่ืน (15,357)               (9,201)                 4,076                  209                     
   สินคา้คงเหลือ 123,882              (27,948)               103,750              7,000                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,762)                 4,547                  760                     (370)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,430                  599                     1,352                  244                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (85,501)               (12,966)               (69,606)               (82,939)               
   เจา้หน้ีอ่ืน (33,591)               32,584                21,613                10,277                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,306)               (16,923)               (13,816)               (15,783)               
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,623)                 (59)                      (223)                    (59)                      
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,068              269,698              46,532                148,209              
   จ่ายดอกเบ้ีย (35,609)               (38,639)               (18,674)               (23,910)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,222)                 (8,752)                 (988)                    (923)                    
   ภาษีเงินไดไ้ดรั้บคืน 18,264                -                          -                          -                          
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 108,501              222,307              26,870                123,376              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม



2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ีน (6,549)                 -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (73,739)               (66,928)               (24,357)               (40,805)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (75)                      (623)                    -                          (449)                    
เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,281                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 809                     6,465                  18,458                5,118                  
ดอกเบ้ียรับ 301                     620                     85                       487                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 16,200                4,800                  35,250                22,800                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (63,053)               (55,666)               29,436                (11,568)               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง (2,976)                 (50,154)               -                          (20,000)               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (174,448)             (189,614)             (127,255)             (133,535)             
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (384)                    (257)                    -                          -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (177,808)             (240,025)             (127,255)             (153,535)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 50,132                1,670                  -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปล่ียน (82,228)               (71,714)               (70,949)               (41,727)               
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (9)                        (20)                      (9)                        (20)                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (82,237)               (71,734)               (70,958)               (41,747)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 374,571              290,401              195,127              135,536              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 292,334              218,667              124,169              93,789                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิม่เติมประกอบด้วยรายละเอียดดงันี้

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 6) 43,157                65,844                11,735                33,713                
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลง 31,110                1,293                  10,658                4,251                  
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          2,221                  3,049                  
สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่าการเงิน (271)                    -                          -                          -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (257)                    (209)                    (257)                    (208)                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 73,739                66,928                24,357                40,805                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม



2562 2561 2562 2561
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 6) 132                     6,849                  49,486                7,553                  
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 350                     1,542                  3,835                  1,422                  
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 327                     (1,926)                 327                     (1,926)                 
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (35,190)               (1,931)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 809                     6,465                  18,458                5,118                  

เงนิปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          43,479                44,099                
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 16,349                14,099                -                          -                          
เงินปันผลคา้งรับเพ่ิมข้ึน (149)                    (9,299)                 (8,229)                 (21,299)               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 16,200                4,800                  35,250                22,800                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562



ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน
การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน งบการเงินที่เป็น มูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุ้นสามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

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 -                               -                              -                              8,869                      -                              -                              -                              8,869                      5,933                      14,802                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                              -                              -                              (13,470)                   3,360                      (10,110)                   (10,110)                   575                         (9,535)                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                              -                              8,869                      (13,470)                   3,360                      (10,110)                   (1,241)                     6,508                      5,267                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,709,905                 19,928                    264,000                  1,443,086                (279,188)                 15,056                    (264,132)                 4,172,787                252,143                  4,424,930                
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                              -                              10,643                    -                              -                              -                              10,643                    (1,052)                     9,591                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                              -                              -                              (27,466)                   (7,296)                     (34,762)                   (34,762)                   5,132                      (29,630)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                              -                              10,643                    (27,466)                   (7,296)                     (34,762)                   (24,119)                   4,080                      (20,039)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 2,709,905                 19,928                    264,000                  1,453,729                (306,654)                 7,760                      (298,894)                 4,148,668                256,223                  4,404,891                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการวดั องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซื้อคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                  -                              -                               3,360                             3,360                         3,360                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                  -                              32,199                      3,360                             3,360                         35,559                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,709,905                  19,928                         257,000                  1,830,877                 23,696                           23,696                       4,841,406                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,777,486                 15,056                           15,056                       4,786,375                 
กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                  -                              13,791                      -                                     -                                13,791                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                  -                              -                               (7,296)                            (7,296)                       (7,296)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                  -                              13,791                      (7,296)                            (7,296)                       6,495                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,791,277                 7,760                             7,760                         4,792,870                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้  

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

ประเทศไทย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล

จึงรวมเรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก ซ่ึงไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติกโดย

แบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม และ                              

สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน                      

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี             

ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบังบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ                      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว                        

มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ

การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง

ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ากลุ่มบริษทัใช้นโยบายการบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก ทั้งน้ีการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เท่านั้น ซ่ึงจาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงได้

ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561  

กาํไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 2,407,245 (36,355) 2,370,890 

ตน้ทุนขาย 2,085,448 4,576 2,090,024 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 169,095 (40,931) 128,164 

    

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561  

กาํไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 1,592,728 (31,314) 1,561,414 

ตน้ทุนขาย 1,393,883 3,220 1,397,103 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 130,157 (34,534) 95,623 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายอ่ืนๆเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ - กลุ่มบริษัท

พิจารณาวา่ค่านายหนา้จ่ายและค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายอ่ืนๆเป็นการจ่ายเพื่อยอดขายในปัจจุบนัและมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัราคาขาย โดยจะแสดงรายการสุทธิกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ จากเดิมท่ี

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

- ค่าสิทธิ - กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าค่าสิทธิท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้ห้สิทธินั้นเป็นค่าตอบแทนการไดสิ้ทธิในการใช้

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตรวมถึงตราสินคา้ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัจาํนวนสินคา้ท่ีขาย

ไดโ้ดยจะแสดงรายการเป็นตน้ทุนขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                        

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ

ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล

บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                                   

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ก.) 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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2.1 รายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 51 32 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 12 8 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 83 81 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย - - 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 27 30 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 53 2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

      

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

ขายสินคา้ 66 98 66 98 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 2 2 2 2 ราคาตามสญัญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 113 130 62 85 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกกาํไร 

ส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย 1 - 1 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 16 14 ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      

ขายสินคา้ - 16 - 16 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

      

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั) 

    

ขายสินคา้ 95 106 69 77 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินคา้ 7 5 2 2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 2 2 2 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

2.2 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 131 133 

บริษทัร่วม 144 186 144 186 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ 

   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 

   และเป็นกรรมการบริษทั 204 186 153 144 

รวม 348 372 428 463 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (55) (55) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 

   (หมายเหตุ 3) 348 372 373 408 

     

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 82 74 

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 41 6 

บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 19 19 19 19 

บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1 3 1 3 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 22 143 102 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 54 52 

บริษทัร่วม 68 92 35 55 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ     

   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้     

   และเป็นกรรมการบริษทั 7 11 4 11 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 103 93 118 

     

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1 3 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ญาติของผูบ้ริหาร     

   ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการ     

   บริษทั 1 1 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 1 3 
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2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีสํ่าคัญ 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.5 0.4 0.5 0.4 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21.6 25.0 9.3 14.7 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.8 0.1 0.4 

รวม 22.4 26.2 9.9 15.5 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทัฯไดป้รับผงัโครงสร้างองคก์รใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และ

ระบบการบริหารงาน พร้อมกนัน้ี บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารสําคญัตามผงัโครงสร้างองค์กรใหม่ดงักล่าว 

ส่งผลให้จาํนวนและผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสําคญัของบริษทัฯสําหรับปี 2562 ตามนิยามของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัปี 2561 

3. ลูกหนีก้ารค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2.2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 270 296 251 285 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 78 76 99 99 

3 - 6 เดือน - - 2 1 

6 - 12 เดือน - - 2 2 

มากกวา่ 12 เดือน - - 74 76 

รวม 348 372 428 463 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (55) (55) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 348 372 373 408 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,418 1,261 802 657 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 357 373 264 259 

3 - 6 เดือน 37 39 29 31 

6 - 12 เดือน 24 19 15 14 

มากกวา่ 12 เดือน 31 30 22 20 

รวม 1,867 1,722 1,132 981 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (22) (22) (14) (14) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 

สุทธิ 1,845 1,700 1,118 967 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,193 2,072 1,491 1,375 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการค้าสําหรับลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกันและ                    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลา 15 ถึง 150 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามลาํดบั 

4.  เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกัน คือ เงินฝากประจาํของ

บริษทัย่อย จาํนวน 6 ล้านบาท ท่ีได้นําไปใช้เป็นหลกัคํ้ าประกนัสําหรับประกนัภาษี คํ้ าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและอ่ืนๆ (31 ธนัวาคม 2561: 7 ลา้นบาท) 
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5. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

     31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ประเภทกจิการ 

ประเทศที ่       

จดทะเบียน 

31 มนีาคม 

2562 

31 ธันวาคม

2561 ราคาทุน 

ค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า 

ราคาตาม 

บญัชี - สุทธิ ราคาทุน 

ค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า 

ราคาตาม 

บญัชี - สุทธิ 

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

บริษัทย่อย           

บริษัทในประเทศ           

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

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

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 75.0 75.0 12 - 12 12 - 12 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61 

     226 - 226 226 - 226 

บริษัทต่างประเทศ           

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน เวียดนาม 100.0 100.0 1,229 - 1,229 1,229 - 1,229 

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     1,962 (25) 1,937 1,962 (25) 1,937 
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      (หน่วย: ล้านเวยีดนามดอง) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น   

  ประเทศที ่ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 ประเภทกจิการ จดทะเบียน 2562 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทย่อยโดยอ้อม       

บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., 

Ltd.    

   

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก เวียดนาม 100.0 100.0 424,920 424,920 

    (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

      31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

  ประเทศที ่ 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม 

 ประเภทกจิการ จดทะเบียน 2562 2561 2562 2561 ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี - สุทธิ 

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

บริษัทร่วม             

บริษัทในประเทศ             

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 48.0 48.0 9 16 10 - 10 10 - 10 

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผงเมลามีน ไทย 45.0 45.0 105 109 90 - 90 90 - 90 

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน ไทย 40.0 40.0 44 43 20 - 20 20 - 20 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 39.2 39.2 38 39 27 - 27 27 - 27 

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้                     

และอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) - 

     196 207 195 (48) 147 195 (48) 147 

บริษัทต่างประเทศ             

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 12 12 37 - 37 37 - 37 

     12 12 37 - 37 37 - 37 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     208 219 232 (48) 184 232 (48) 184 
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5.2 เหตุการณ์สาํคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ก) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

สดัส่วนของ 

การถือหุน้ 

 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล 

จ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลท่ี 

บริษทัฯไดรั้บ 

  (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั      

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

100.0 21 7 21 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั      

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

71.0 3 3 2 

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั      

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

100.0 4 1 4 

ข) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม 

บริษทั สดัส่วนของการถือหุน้ เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 48.0 9.6 

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 45.0 6.8 

6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 4,909 33 2,972 15 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 43 - 12 - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย - - (49) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (191) (2) (119) (1) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (24) (1) - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 4,737 30 2,816 14 
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บริษัทย่อยได้นําท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึงจาํนวน 233 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 233                               

ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคาร 

7. เงินกู้ยืม 

7.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     

สกลุเงินบาท 1,548 1,558 1,470 1,470 

สกลุเงินเวยีดนามดองจาํนวน 414,772 ลา้นเวยีดนามดอง                                     

(31 ธนัวาคม 2561: 359,630 ลา้นเวยีดนามดอง) 572 505 - - 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐจาํนวน 1.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ              

(31 ธนัวาคม 2561: 2.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 33 93 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 2,153 2,156 1,470 1,470 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินแบบ

เรียกคืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี (31 ธันวาคม 2561: มีดอกเบ้ีย

ในอตัราคงท่ี) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้ นของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองและสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสัญญาเงินกู้ระยะสั้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอัตรา Cost of Fund ของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ่ม และอตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่ม (31 ธันวาคม 

2561: มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนามบวกส่วนเพิ่ม และ

อตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่ม) 

เง่ือนไขการคํ้าประกนั หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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7.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาว      

สกลุเงินบาท 1,347 1,487 1,215 1,342 

สกุลเงินเวียดนามดองจาํนวน 249,178 ลา้นเวียดนามดอง       

(31 ธนัวาคม 2561: 274,278 ลา้นเวยีดนามดอง) 344 385 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,691 1,872 1,215 1,342 

 เงินกูย้มืระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 669 706 525 546 

     

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 738 818 522 592 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 274 327 158 183 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 5 ปี 10 21 10 21 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 1,022 1,166 690 796 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,691 1,872 1,215 1,342 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทในประเทศ มีอัตรา

ดอกเบ้ียหลายอตัรา ได้แก่ อตัราคงท่ี อตัรา MLR หักส่วนลด อตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ่ม อตัรา FDR 

บวกส่วนเพิ่ม และอตัรา BIBOR บวกส่วนเพิ่ม ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีอตัรา

ดอกเบ้ียเท่ากบั Cost of Fund บวกส่วนเพิ่ม 

เง่ือนไขการคํ้าประกนั หลกัประกนั การชาํระคืน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง

จากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,872 1,342 

จ่ายชาํระคืน (174) (127) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 1,691 1,215 

7.3 วงเงินสินเช่ือทีย่งัไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวยีน 

วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวยีน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 182 272 182 471 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,927 - 3,933 

 182 4,199 182 4,404 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวยีน 

วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวยีน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 155 - 155 - 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 3,852 - 3,852 

 155 3,852 155 3,852 
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8. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั (อตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาล

ปี 2561 คืออตัราร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผล

บงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ี                             

กลุ่มบริษทัตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 

9. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท) 11 9 14 32 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.004 0.003 0.005 0.012 

บริษทัฯไม่มีการออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดในระหว่างงวดท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้น                 

จึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

10. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการดาํเนินงานในประเทศและ

ฐานการดาํเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจแม่พิมพ์และอ่ืนๆ ตาม

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณากําไร(ขาดทุน)จากการขายตาม                

ส่วนงาน ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายได้

หักด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนรายได้อ่ืน                         

ไม่สามารถปันส่วนได ้
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 470 90 1,390 576 24 2,550 

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (70) (6) (53) (1) (6) (136) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 400 84 1,337 575 18 2,414 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 14 (2) 7 23 (17) 25 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (1) 

รายไดอ่ื้น      18 

ตน้ทุนทางการเงิน      (35) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     5 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      12 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (3) 

กาํไรสาํหรับงวด      9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดจ้ากการขาย 488 83 1,444 444 34 2,493 

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (76) (7) (35) (2) (2) (122) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 412 76 1,409 442 32 2,371 

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (11) 

รายไดอ่ื้น      16 

ตน้ทุนทางการเงิน      (36) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     10 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      17 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (2) 

กาํไรสาํหรับงวด      15 
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11. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ได้รับสิทธิพิเศษท่ีได้จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

12.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 26 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 29 ล้าน

บาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ (เฉพาะบริษทัฯ: 21 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2561: 20 ลา้นบาท)) 

12.2 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดย

กล่าวอ้างว่าบริษัทฯผิดนัดไม่ชําระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวและให้บริษัทฯชดใช้

ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 

4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือน

สิงหาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 คดีดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในปีปัจจุบนั ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯมีหลกัฐานและขอ้มูลสําคญัเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ต่อสู้คดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าว 

12.3 ภาระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัหนงัสือคํ้าประกนั การคํ้าประกนัอ่ืน ภาระผกูพนั

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ภาระผูกพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้ารวมทั้งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่าง

อย่างเป็นสาระสําคญัจากรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 6 ขอ้ 12.1 และขอ้ 12.2 

13. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้

แยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

สินทรัพย์         

สินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย         

ตราสารทุน 50 - - 50 59 - - 59 

สินทรัพย์รวม 50 - - 50 59 - - 59 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย            

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

ข้ันตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

หน่วยงานด้านการเงินของกลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับ                          

การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

14. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

14.1 การเปลีย่นช่ือบริษัทของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนช่ือบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
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14.2 การจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 135 ล้านบาท และมีกาํหนดจ่าย        

เงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2562 

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562          

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.67 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน                       

20 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

14.3 การแก้ไขกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                                           

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

จะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข

โครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 62 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 46 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะ

บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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