
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                          
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                             
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและ
น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก  
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ปรีชำ อรุณนำรำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกำยน 2562 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332,816              374,571              118,953              195,127              

เงินลงทุนระยะสนั - เงินฝากประจาํ -                          5,025                  -                          -                          

ลูกหนีการคา้ 3 1,849,063           2,072,344           1,164,084           1,375,277           

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 80,280                72,896                24,095                21,046                

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2.2 8,090                  21,990                77,060                101,892              

สินคา้คงเหลือ 1,445,331           1,771,663           915,966              1,166,508           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 96,249                113,713              4,869                  3,867                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,811,829           4,432,202           2,305,027           2,863,717           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 4 6,132                  6,596                  -                          -                          

เงินลงทุนเผอืขาย 40,800                58,800                40,800                58,800                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.1 -                          -                          1,937,220           1,937,220           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.1 204,418              218,797              184,113              184,113              

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

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 124,939              129,732              490,337              495,130              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 4,380,608           4,909,341           2,608,751           2,972,492           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 27,036                32,646                11,705                14,526                

ค่าความนิยม 5,131                  5,131                  -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 180,051              170,874              132,094              122,895              

สิทธิการเช่า 127,099              137,461              -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 26,964                24,534                7,948                  12,389                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,236,194           5,806,928           5,460,138           5,844,735           

รวมสินทรัพย์ 9,048,023           10,239,130         7,765,165           8,708,452           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนั 7.1 1,849,157           2,156,020           1,270,000           1,470,000           

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 818,203              919,445              449,394              502,590              

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2.2 42,979                102,565              34,934                117,581              

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 441,303              320,336              189,501              133,968              

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2.2 735                     1,111                  1,870                  3,578                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7.2 595,308              706,189              471,680              545,745              

หนีสินหมุนเวียนอืน 30,237                39,974                11,587                27,228                

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 3,777,922           4,245,640           2,428,966           2,800,690           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7.2 722,569              1,165,969           456,220              796,480              

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,835                  422                     1,573                  -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8 466,069              402,169              371,988              324,907              

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,190,473           1,568,560           829,781              1,121,387           

รวมหนสิีน 4,968,395           5,814,200           3,258,747           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           

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 264,000              264,000              264,000              264,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,203,044           1,443,086           1,511,929           1,777,486           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (365,992)             (264,132)             656                     15,056                

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,830,885           4,172,787           4,506,418           4,786,375           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 248,743              252,143              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,079,628           4,424,930           4,506,418           4,786,375           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,048,023           10,239,130         7,765,165           8,708,452           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

       กรรมการ กรรมการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายไดจ้ากการขาย 1.4 2,051,855          2,308,437          1,082,521          1,358,121          

ตน้ทุนขาย 1.4 (1,859,311)        (2,051,610)        (1,044,318)        (1,239,488)        

กาํไรขันต้น 192,544             256,827             38,203               118,633             

รายไดเ้งินปันผล 900                   -                        18,900               30,000               

รายไดอื้น 21,948               24,170               24,907               25,610               

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1.4 (114,647)           (131,076)           (82,472)             (97,728)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,960)           (136,672)           (70,434)             (82,471)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (17,215)             13,249               (70,896)             (5,956)               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9,119                9,467                -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (8,096)               22,716               (70,896)             (5,956)               

ตน้ทุนทางการเงิน (29,378)             (37,004)             (15,856)             (21,408)             

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (37,474)             (14,288)             (86,752)             (27,364)             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (9,346)               8,453                (2,088)               11,270               

ขาดทุนสําหรับงวด (46,820)             (5,835)               (88,840)             (16,094)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย (12,240)             (7,800)               (12,240)             (7,800)               

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (7,758)               43,342               -                        -                        

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,448                1,560                2,448                1,560                

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,550)             37,102               (9,792)               (6,240)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (17,550)             37,102               (9,792)               (6,240)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (64,370)             31,267               (98,632)             (22,334)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (51,636)             (5,826)               (88,840)             (16,094)             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,816                (9)                      

(46,820)             (5,835)               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (69,497)             30,254               (98,632)             (22,334)             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,127                1,013                

(64,370)             31,267                

กาํไรต่อหุ้น 10

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

   ขาดทุนส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.019)               (0.002)               (0.033)               (0.006)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายไดจ้ากการขาย 1.4 6,724,737          6,965,745          3,792,640          4,316,351          

ตน้ทุนขาย 1.4 , 8 (6,071,848)        (6,153,410)        (3,574,441)        (3,872,525)        

กาํไรขันต้น 652,889             812,335             218,199             443,826             

รายไดเ้งินปันผล 4,688                5,812                114,152             140,376             

รายไดอื้น 56,257               57,429               73,967               79,201               

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1.4 , 8 (359,559)           (384,712)           (265,430)           (283,605)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 (362,200)           (373,982)           (223,706)           (237,690)           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

    และการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (7,925)               116,882             (82,818)             142,108             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12,518               29,441               -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 4,593                146,323             (82,818)             142,108             

ตน้ทุนทางการเงิน (98,125)             (109,355)           (52,844)             (65,312)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (93,532)             36,968               (135,662)           76,796               

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (8,791)               9,160                5,600                12,607               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (102,323)           46,128               (130,062)           89,403               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย (18,000)             (3,000)               (18,000)             (3,000)               

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (81,413)             (65,116)             -                        -                        

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,600                600                   3,600                600                   

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (95,813)             (67,516)             (14,400)             (2,400)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด (95,813)             (67,516)             (14,400)             (2,400)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (198,136)           (21,388)             (144,462)           87,003               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (104,547)           43,717               (130,062)           89,403               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,224                2,411                

(102,323)           46,128               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (206,407)           (25,329)             (144,462)           87,003               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,271                3,941                

(198,136)           (21,388)              

กาํไรต่อหุ้น 10

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

    กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.039)               0.016                (0.048)               0.033                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน

การแปลงค่า จากการวดั รวม ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน งบการเงนิทเีป็น มูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                                 -                               -                               43,717                     -                               -                               -                               43,717                     2,411                       46,128                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                               -                               -                               (66,646)                    (2,400)                      (69,046)                    (69,046)                    1,530                       (67,516)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                                 -                               -                               43,717                     (66,646)                    (2,400)                      (69,046)                    (25,329)                    3,941                       (21,388)                    

ส่วนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยจากการเปลียนสถานะเงินลงทุน -                                 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               5,877                       5,877                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                               -                               (135,495)                  -                               -                               -                               (135,495)                  (17,640)                    (153,135)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2561 2,709,905                  19,928                     257,000                   1,423,165                (298,727)                  17,936                     (280,791)                  4,129,207                249,848                   4,379,055                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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                

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                                 -                               -                               (104,547)                  -                               -                               -                               (104,547)                  2,224                       (102,323)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                               -                               -                               (87,460)                    (14,400)                    (101,860)                  (101,860)                  6,047                       (95,813)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                                 -                               -                               (104,547)                  (87,460)                    (14,400)                    (101,860)                  (206,407)                  8,271                       (198,136)                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 5.2 ข และ 11) -                                 -                               -                               (135,495)                  -                               -                               -                               (135,495)                  (11,671)                    (147,166)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 2,709,905                  19,928                     264,000                   1,203,044                (366,648)                  656                          (365,992)                  3,830,885                248,743                   4,079,628                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการวดั องคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ จากหุน้สามญัซือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               89,403                      -                                      -                                 89,403                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               -                                (2,400)                             (2,400)                        (2,400)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               89,403                      (2,400)                             (2,400)                        87,003                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                   -                               (135,495)                   -                                      -                                 (135,495)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 2,709,905                   19,928                          257,000                   1,752,586                 17,936                            17,936                        4,757,355                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 2,709,905                   19,928                          264,000                   1,777,486                 15,056                            15,056                        4,786,375                 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               (130,062)                   -                                      -                                 (130,062)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               -                                (14,400)                           (14,400)                      (14,400)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                   -                               (130,062)                   (14,400)                           (14,400)                      (144,462)                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                   -                               (135,495)                   -                                      -                                 (135,495)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 2,709,905                   19,928                          264,000                   1,511,929                 656                                 656                             4,506,418                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี  

 

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (93,532)               36,968                (135,662)             76,796                

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 566,853              596,031              349,872              376,624              

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,632                  8,147                  2,857                  3,691                  

   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 2,187                  2,290                  -                          -                          

   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 3,831                  6,225                  1,901                  4,189                  

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 486                     3,149                  500                     8,000                  

   ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและค่าเผอืสินคา้ทีมีราคาทุนสูงกวา่

      ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บ 13,005                4,728                  10,500                1,300                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (6,203)                 (2,617)                 (11,050)               (3,923)                 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 69,125                22,094                48,181                16,101                

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 7,430                  5,763                  7,518                  3,960                  

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง 34                       (158)                    34                       (158)                    

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (12,518)               (29,441)               -                          -                          

   กาํไรจากการเปลียนสถานะเงินลงทุน -                          (4,096)                 -                          -                          

   กาํไรจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (1,281)                 

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                          -                          (109,682)             (134,564)             

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนอืน (4,688)                 (5,812)                 (4,470)                 (5,812)                 

   ดอกเบียรับ (1,995)                 (2,274)                 (1,010)                 (1,660)                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 98,115                109,355              52,844                65,312                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 648,762              750,352              212,333              408,575              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้ 180,763              245,796              208,993              307,609              

   ลูกหนีอืน (6,062)                 (32,471)               (3,024)                 (5,548)                 

   สินคา้คงเหลือ 289,632              (219,233)             239,640              5,777                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,872                  7,388                  1,054                  621                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,996)                 1,662                  4,441                  1,393                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ (138,161)             (28,749)               (135,266)             (176,230)             

   เจา้หนีอืน 138,695              116,300              62,146                47,169                

   หนีสินหมุนเวียนอืน (13,237)               (4,381)                 (15,642)               (11,470)               

   เงินจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (5,225)                 (59)                      (1,100)                 (59)                      

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,096,043           836,605              573,575              577,837              

   จ่ายดอกเบีย (98,034)               (110,817)             (52,962)               (67,142)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (32,440)               (26,929)               (2,056)                 (2,014)                 

   ภาษีเงินไดรั้บคืน 35,281                -                          -                          -                          

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,000,850           698,859              518,557              508,681              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนั (เพิมขึน) ลดลง 5,025                  (5,012)                 -                          -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (152,434)             (167,293)             (42,332)               (91,361)               

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,364)                 (1,365)                 (26)                      (651)                    

เงินสดรับจากการซิอบริษทัยอ่ย -                          14,974                -                          -                          

เงินสดรับจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,281                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 8,288                  14,741                65,515                12,447                

ดอกเบียรับ 1,885                  2,901                  986                     1,607                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 38,199                31,162                127,578              109,162              

เงินปันผลรับจากบริษทัอืน 4,688                  5,812                  4,470                  5,812                  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (95,713)               (104,080)             156,191              38,297                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัเพมิขึน (ลดลง) (306,863)             94,777                (200,000)             (50,000)               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (532,887)             (562,185)             (414,325)             (394,325)             

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,405)                 (1,232)                 (1,076)                 -                          

เงินปันผลจ่าย (135,495)             (135,495)             (135,495)             (135,495)             

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,871)                 (1,800)                 -                          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (978,521)             (605,935)             (750,896)             (579,820)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) 31,655                (16,166)               -                          -                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอตัราแลกเปลยีน (41,729)               (27,322)               (76,148)               (32,842)               

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (26)                      (4)                        (26)                      (4)                        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (41,755)               (27,326)               (76,174)               (32,846)               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 374,571              290,401              195,127              135,536              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 332,816              263,075              118,953              102,690              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพมิเตมิประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์

ซือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 6) 128,715              163,253              36,825                82,196                

เจา้หนีอืนจากการซือสินทรัพยถ์าวรลดลง 27,295                3,925                  6,862                  4,897                  

เจา้หนีจากการซือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          2,221                  4,153                  

สินทรัพยถ์าวรเพมิขึนโดยสญัญาเช่าทางการเงิน (3,000)                 -                          (3,000)                 -                          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (576)                    115                     (576)                    115                     

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 152,434              167,293              42,332                91,361                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 6) 1,717                  12,521                53,988                11,338                

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,203                  2,617                  11,050                3,923                  

ลูกหนีอืนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (เพิมขึน) ลดลง 368                     (397)                    368                     (396)                    

ลูกหนีจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง -                          -                          109                     (2,418)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 8,288                  14,741                65,515                12,447                

เงนิปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -                          -                          109,682              134,564              

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

   ทีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 26,353                26,204                -                          -                          

เงินปันผลคา้งรับ (เพิมขึน) ลดลง 11,880                4,800                  17,930                (25,560)               

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง (34)                      158                     (34)                      158                     

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 38,199                31,162                127,578              109,162              

รายการทไีม่เป็นตวัเงนิ

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                          6,473                  -                          6,473                  

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 6) 10,445                -                          -                          -                          

ซือเงินลงทุนในการร่วมคา้โดยหกักลบลบหนีกบัลูกหนีการคา้ -                          7,098                  -                          7,098                  

โอนเปลียนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

   เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          22,760                -                          12,098                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติกซ่ึงไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้                                             
ในครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแม่พิมพ ์

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล                         
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น                                                  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควบคู่ไปกับ                          
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบติัทาง                              
การบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบ                               
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่                                   
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่า
จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการต้องใช้                       
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ากลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีน้ีมาตั้ งแต่แรก ทั้ งน้ีการน ามาตรฐาน                                             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเท่านั้น ซ่ึงจ านวน
เงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแสดงไดด้งัน้ี 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ก ำไรขำดทุน       
รายไดจ้ากการขาย 2,336,900 (28,463) 2,308,437 1,383,011  (24,890)  1,358,121  
ตน้ทุนขาย 2,046,893 4,717 2,051,610 1,236,431  3,057  1,239,488 
ค่าใชจ้่ายในการขาย
และจดัจ าหน่าย 164,256 (33,180) 131,076 125,675 (27,947)   97,728 

       
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ก ำไรขำดทุน       
รายไดจ้ากการขาย  7,058,600   (92,855)  6,965,745  4,397,349  (80,998)  4,316,351 
ตน้ทุนขาย 6,138,211  15,199 6,153,410 3,862,317  10,208  3,872,525 
ค่าใชจ้่ายในการขาย
และจดัจ าหน่าย 492,766 (108,054)  384,712 374,811 (91,206) 283,605 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหนา้จ่ายและค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายอ่ืนๆเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - กลุ่มบริษทัพิจารณา
วา่ค่านายหนา้จ่ายและค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายอ่ืนๆเป็นการจ่ายเพื่อยอดขายในปัจจุบนัและมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัราคาขาย โดยจะแสดงรายการสุทธิกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
การขายและจดัจ าหน่าย 

- ค่าสิทธิ - กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าค่าสิทธิท่ีจ่ายให้แก่ผูใ้ห้สิทธินั้นเป็นค่าตอบแทนการได้สิทธิในการใช้
เทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตรวมถึงตราสินคา้ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนสินคา้ท่ีขายไดโ้ดย
จะแสดงรายการเป็นตน้ทุนขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เค ร่ืองมือทางการ เ งินด้วย มูลค่ ายุ ติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประ เภทของ                                        
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี                                       
การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                           
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า                                             
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ก.) 

2. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 รำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงงวด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 32 37 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 4 11 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 29 70 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - - 2 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 18 30 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 5 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 2 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 45 112 45 112 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 2 1 2 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 64 105 26 52 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพ่ิม 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่วมค้ำ      
ขายสินคา้ - 12 - 12 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - 1 - 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 76 73 62 55 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 8 10 2 4 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 120 101 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 22 27 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4 3 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 173 232 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - - 3 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 83 108 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 58 6 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 176 294 176 294 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 5 6 5 6 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 259 346 120 198 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย 1 1 1 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 26 21 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่วมค้ำ 
ขายสินคา้ - 46 - 46 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - 1 - 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - - 5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 245 291 185 217 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 24 26 9 11 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 3 4 3 4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

2.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 109 133 
บริษทัร่วม 129 186 129 186 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหารและ 
   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น 
   และเป็นกรรมการบริษทั 140 186 105 144 
รวม 269 372 343 463 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (55) (55) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
   (หมายเหตุ 3) 269 372 288 408 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 68 74 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 1 6 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 7 19 7 19 

บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1 3 1 3 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 22 77 102 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 52 
บริษทัร่วม 39 92 18 55 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ผูบ้ริหารและ     
   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น     

   และเป็นกรรมการบริษทั 4 11 1 11 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43 103 35 118 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 2 3 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ - ญาติของผูบ้ริหาร     
   ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการ     

   บริษทั 1 1 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 2 3 
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2.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคัญ 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.4 0.6 0.4 0.6 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20.5 26.9 10.2 14.7 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.7 0.1 0.5 

รวม 21.4 28.2 10.7 15.8 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1.4 1.4 1.4 1.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 65.6 78.9 30.3 44.0 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.1 2.0 0.4 1.4 
รวม 68.1 82.3 32.1 46.8 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทัฯไดป้รับผงัโครงสร้างองคก์รใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และระบบ
การบริหารงาน พร้อมกันน้ี บริษทัฯได้แต่งตั้งผูบ้ริหารส าคญัตามผงัโครงสร้างองค์กรใหม่ดงักล่าว ส่งผลให้
จ านวนและผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัฯส าหรับปี 2562 ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัปี 2561 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2.2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 183 296 177 285 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 73 76 82 99 
3 - 6 เดือน 13 - 13 1 
6 - 12 เดือน - - 1 2 
มากกว่า 12 เดือน - - 70 76 

รวม 269 372 343 463 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (55) (55) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 269 372 288 408 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,122 1,261 548 657 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 356 373 242 259 
3 - 6 เดือน 52 39 45 31 
6 - 12 เดือน 36 19 29 14 
มากกว่า 12 เดือน 36 30 26 20 

รวม 1,602 1,722 890 981 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22) (22) (14) (14) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,580 1,700 876 967 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,849 2,072 1,164 1,375 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการคา้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีการคา้ - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลา 15 ถึง 150 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามล าดบั 

4.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าของบริษทัยอ่ย 
จ านวน 6 ล้านบาท ท่ีได้น าไปใช้เป็นหลักค ้ าประกันส าหรับประกันภาษี ค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ                                 
(31 ธนัวาคม 2561: 7 ลา้นบาท) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

     30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561 

 ประเภทกิจกำร 
ประเทศที่        
จดทะเบียน 

30 กันยำยน 
2562 

31 ธันวำคม
2561 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 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 30 - 30 30 - 30 
บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 41 - 41 41 - 41 
    ศรีไทย นาโนพลาส จ ากดั”)           
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 75.0 75.0 12 - 12 12 - 12 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61 

     226 - 226 226 - 226 
บริษัทต่ำงประเทศ           
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน เวียดนาม 100.0 100.0 1,229 - 1,229 1,229 - 1,229 
Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินเดีย 100.0 100.0 482 - 482 482 - 482 

Srithai Superware India Ltd. จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน 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: ล้ำนเวียดนำมดอง) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น   

  ประเทศที่ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 ประเภทกิจกำร จดทะเบียน 2562 2561 30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยโดยอ้อม       
บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.       
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 
เวียดนาม 100.0 100.0 424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 
424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น  เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

       30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561 

  ประเทศที ่ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม 
 ประเภทกิจกำร จดทะเบียน 2562 2561 2562 2561 รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทร่วม             
บริษัทในประเทศ             
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 48.0 48.0 17 16 10 - 10 10 - 10 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงเมลามีน ไทย 45.0 45.0 106 109 90 - 90 90 - 90 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน ไทย 40.0 40.0 33 43 20 - 20 20 - 20 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 39.2 39.2 38 39 27 - 27 27 - 27 
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ากดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้                     

และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) - 
     194 207 195 (48) 147 195 (48) 147 
บริษัทต่ำงประเทศ             
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 10 12 37 - 37 37 - 37 

     10 12 37 - 37 37 - 37 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     204 219 232 (48) 184 232 (48) 184 
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5.2 เหตุการณ์ส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ก) กำรเปลี่ยนช่ือบริษัทของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ ากดั ซ่ึงเป็น บริษทัยอ่ยได้
มีมติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนช่ือบริษทักับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 

ข) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
สัดส่วนของ 
การถือหุ้น 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล 
จ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ี 
บริษทัฯไดรั้บ 

  (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 
บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
100.0 21 7.0 21 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 

100.0 21 7.0 21 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

100.0 15 5.0 15 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
71.0 3 3.0 2 

บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ ากดั”)    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
100.0 4 1.0 4 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 

100.0 4 1.0 4 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

100.0 3 0.8 3 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
51.0 20 16.7 10 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั     
เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

75.0 4 20.0 3 
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ค) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทร่วม 

บริษทั สัดส่วนของการถือหุ้น เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั 48.0 9.6 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 45.0 6.8 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั 40.0 7.2 
PT. Srithai Maspion Indonesia 32.5 2.8 

6. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 4,909 33 2,972 15 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 129 1 37 - 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  
จ าหน่าย (2) - (54) - 

ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
ตดัจ าหน่าย (3) - (1) - 

จดัประเภทบญัชีใหม่ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (10) - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (562) (7) (345) (3) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (80) - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 4,381 27 2,609 12 

บริษทัย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึงจ านวน 239 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 346 ล้านบาท)       
ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 
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7. เงินกู้ยืม 

7.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร     
สกุลเงินบาท 1,345 1,558 1,270 1,470 
สกุลเงินเวียดนามดองจ านวน 380,209 ลา้นเวียดนามดอง                                     
(31 ธนัวาคม 2561: 359,630 ลา้นเวียดนามดอง) 504 505 - - 

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

รวมเงินกูยื้มระยะส้ัน 1,849 2,156 1,270 1,470 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบเรียก
คืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี (31 ธนัวาคม 2561: มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองเป็นสัญญาเงินกู้
ระยะสั้นอายไุม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามบวก
ส่วนเพิ่ม (31 ธันวาคม 2561: มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนาม
บวกส่วนเพิ่ม และอตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่ม) 

เง่ือนไขการค ้าประกนั หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

7.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาว      
สกุลเงินบาท 1,044 1,487 928 1,342 
สกุลเงินเวียดนามดองจ านวน 206,532 ลา้นเวียดนามดอง 

(31 ธนัวาคม 2561: 274,278 ลา้นเวียดนามดอง) 274 385 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,318 1,872 928 1,342 
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 เงินกูย้มืระยะยาวมีก าหนดช าระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 595 706 472 546 

     
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 564 818 358 592 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 159 327 98 183 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 5 ปี - 21 - 21 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 723 1,166 456 796 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,318 1,872 928 1,342 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีอตัราดอกเบ้ีย
หลายอตัรา ไดแ้ก่ อตัราคงท่ี อตัรา MLR หักส่วนลด อตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ่ม อตัรา FDR บวกส่วนเพิ่ม และ
อตัรา BIBOR บวกส่วนเพิ่ม ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Cost of 
Fund บวกส่วนเพิ่ม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เง่ือนไขการค ้าประกนั หลกัประกนั การช าระคืน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในสัญญาเงินกู้ยืม
ลดลง เน่ืองจากไถ่ถอนเงินกูย้มืระยะยาวบางส่วน 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,872 1,342 
จ่ายช าระคืน (533) (414) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 1,318 928 
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7.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 182 371 182 471 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 4,135 - 3,933 

 182 4,506 182 4,404 

     
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 155 - 155 - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 4,060 - 3,852 
 155 4,060 155 3,852 
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8. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                                     
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 402 325 
บวก: รับรู้เพ่ิมในระหว่างงวด 8 3 
บวก: รับรู้เพ่ิมจากการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ดงัน้ี  
 

ตน้ทุนขาย 35 23 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 13 12 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 13 10 

รวม 61 45 
หกั: จ่ายในระหว่างงวด (5) (1) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 466 372 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มี
สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี                                      
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 61 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 45 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ี 2 
ของปีปัจจุบนั 

9. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการค านวณจากก าไรทาง
ภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามล าดบั (อตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาลปี 2561 คืออตัรา
ร้อยละ 15 ถึง 30 และร้อยละ 20 ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งด าเนินงานอยู่และ
เกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 
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10. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                          
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด                          
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณได ้ดงัน้ี 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทนุส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ลา้นบาท) (52) (6) (89) (16) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.019) (0.002) (0.033) (0.006) 
     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ลา้นบาท) (105) 44 (130) 89 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.039) 0.016 (0.048) 0.033 

บริษทัฯไม่มีการออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดในระหว่างงวดท่ีน าเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มี
การน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรับลด 

11. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 จ่ายจาก                     

ผลการด าเนินงานของปี 2560 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 135 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  135 0.05 

เงินปันผลประจ าปี 2561 จ่ายจาก                   
ผลการด าเนินงานของปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 135 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  135 0.05 
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12. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการด าเนินงานในประเทศและฐาน                                     
การด าเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้                                    
ในครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ตามโครงสร้างการรายงาน
ทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเพื่อพิจารณาก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการ
ระหวา่งกนัออกแลว้ ก าไร (ขาดทุน) จากการขายค านวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและ
จดัจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอ่ื้นไม่สามารถปันส่วนได ้

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานด าเนินงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 269 109 1,147 547 49 2,121 
รายไดร้ะหว่างบริษทัยอ่ย (18) (11) (36) (2) (2) (69) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 251 98 1,111 545 47 2,052 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน (51) 4 (25) 41 (5) (36) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ      (4) 
รายไดอ้ื่น      22 
ตน้ทุนทางการเงิน      (29) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      9 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (38) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (47) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขาย 433 97 1,272 569 53 2,424 
รายไดร้ะหว่างบริษทัยอ่ย (72) (5) (34) (1) (4) (116) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 361 92 1,238 568 49 2,308 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 6 3 (20) 23 (10) 2 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ      (12) 
รายไดอ้ื่น      24 
ตน้ทุนทางการเงิน      (37) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้      9 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (14) 
ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้      8 

ขาดทุนส าหรับงวด      (6) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สายธุรกิจพลาสติก  

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 1,056 294 3,833 1,738 115 7,036 
รายไดร้ะหว่างบริษทัยอ่ย (122) (38) (131) (10) (10) (311) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 934 256 3,702 1,728 105 6,725 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน (77) 5 (50) 104 (38) (56) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (13) 
รายไดอ้ื่น      61 
ตน้ทุนทางการเงิน      (98) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     13 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (93) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (102) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 สายธุรกิจพลาสติก  

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่น  ๆ รวม 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขาย 1,367 270 3,992 1,562 134 7,325 
รายไดร้ะหว่างบริษทัยอ่ย (231) (14) (96) (4) (14) (359) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 1,136 256 3,896 1,558 120 6,966 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 59 - 23 27 (39) 70 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (16) 
รายไดอ้ื่น      63 
ตน้ทุนทางการเงิน      (109) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     29 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้      37 
ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้      9 

ก าไรส าหรับงวด      46 

13. สิทธิพเิศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562  กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 38 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 29 ล้านบาท)                           
ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ ส่วนปรับปรุงอาคาร  การ ซ้ือ เค ร่ืองจักร  และอุปกรณ์  ( เฉพาะบริษัทฯ : 25 ล้านบาท                                                     
(31 ธนัวาคม 2561: 20 ลา้นบาท)) 

14.2 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่าวอา้ง
วา่บริษทัฯผิดนดัไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วและใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย 
ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย  
ร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560 
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ในระหว่างงวดปัจจุบัน ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษายกค าพิพากษาของศาลชั้นต้น เน่ืองจากไม่ได้มีการแปล
เอกสารอา้งอิงท่ีเป็นภาษาต่างประเทศของบริษทัฯในขั้นศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์จึงมีค าสั่งให้บริษทัฯจดัท าค าแปล
เอกสารภาษาต่างประเทศและน าส่งต่อศาลภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากนั้นให้ศาลชั้นตน้พิจารณาพิพากษา
คดีใหม่ตามรูปคดี ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี ดงันั้น
บริษทัฯจึงไม่ตั้งส ารองหน้ีสินส าหรับคดีความดงักล่าว 

14.3 ภำระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัหนังสือค ้าประกนั การค ้าประกนัอ่ืน ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าด าเนินงาน ภาระผูกพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคญัจากรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                      
ขอ้ 6 ขอ้ 14.1 และขอ้ 14.2 

15. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั
มูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้น
ใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเผ่ือขำย         
ตราสารทุน 41 - - 41 59 - - 59 

สินทรัพย์รวม 41 - - 41 59 - - 59 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดับท่ี 1 ของล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

หน่วยงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัทได้ท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับ                           
การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
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