
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม       
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ           
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล
แบบยอ่ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน     
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงิน                                       
ระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
เหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

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  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลดงัต่อไปน้ี 

ก. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเร็วไปทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนของเศรษฐกิจ                                                  
ทั้งภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรมและภำคครัวเรือน จนเกิดอตัรำกำรวำ่งงำนท่ีเพิ่มสูงขึ้นและภำวะเศรษฐกิจ
ถดถอยทัว่โลก 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลต่อปริมำณค ำสั่งซ้ือและควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผูซ้ื้อสินคำ้ของกลุ่มบริษทั                                                        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่ม
บริษทั อยำ่งไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั
มูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสินและประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำบนัทึก
ผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้

ข. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและ                            
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส                             
โคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้แต่อยำ่งใด  

ปรีชำ อรุณนำรำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2563 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 566,570              321,232              379,348              128,715              
ลูกหน้ีการคา้ 4 1,334,247           1,736,773           756,839              1,114,378           
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96,424                55,708                49,649                22,872                
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 839                     1,021                  134,036              61,249                
สินคา้คงเหลือ 939,244              1,177,256           376,797              666,149              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 98,762                96,073                4,602                  2,923                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,036,086           3,388,063           1,701,271           1,996,286           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 5 8,321                  6,049                  -                          -                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16 133,338              -                          116,370              -                          
เงินลงทุนเผ่ือขาย 16 -                          34,080                -                          34,080                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.1 -                          -                          2,172,220           1,937,220           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 169,726              204,918              184,113              184,113              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          113,016              -                          47,170                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 162,199              132,981              527,597              498,379              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,921,423           4,185,493           1,978,552           2,464,816           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 192,905              -                          28,901                -                          
สิทธิการเช่า -                          124,305              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 19,603                24,049                7,780                  9,416                  
ค่าความนิยม 5,131                  5,131                  -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 218,532              231,151              161,177              185,006              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,375                23,009                6,037                  6,748                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,853,553           5,084,182           5,182,747           5,366,948           

รวมสินทรัพย์ 7,889,639           8,472,245           6,884,018           7,363,234           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้น 9.1 1,694,807           1,703,293           1,190,000           1,180,000           
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 686,907              858,393              417,583              518,988              
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 49,454                57,593                29,887                59,224                
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 288,540              298,717              104,552              123,841              
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 931                     816                     21,042                3,411                  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.2 305,336              513,538              191,680              400,680              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17,972                -                          9,564                  -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,255                39,461                6,799                  20,237                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,071,202           3,471,811           1,971,107           2,306,381           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.2 495,104              633,032              264,540              395,800              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 41,253                -                          16,841                -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                          1,479                  -                          1,479                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 385,604              414,215              247,069              323,613              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,095                  5,423                  2,301                  -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 930,056              1,054,149           530,751              720,892              

รวมหนีสิ้น 4,001,258           4,525,960           2,501,858           3,027,273           

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,905           2,709,905           2,709,905           2,709,905           
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      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                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 264,000              264,000              264,000              264,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,013,343           1,092,605           1,364,951           1,346,848           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (360,940)             (390,498)             23,376                (4,720)                 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,646,236           3,695,940           4,382,160           4,335,961           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 242,145              250,345              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,888,381           3,946,285           4,382,160           4,335,961           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,889,639           8,472,245           6,884,018           7,363,234           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

       กรรมการ กรรมการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
รายได้ 1,698,100          2,051,855          847,478             918,358             
ตน้ทุนขาย (1,533,889)        (1,859,311)        (790,587)           (878,112)           

ก ำไรขั้นต้น 164,211             192,544             56,891               40,246               
รายไดเ้งินปันผล 900                    900                    900                    18,900               
รายไดอ่ื้น 16,818               21,948               21,264               17,353               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (73,080)             (114,647)           (41,523)             (64,509)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (108,745)           (117,960)           (51,465)             (54,399)             

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 104                    (17,215)             (13,933)             (42,409)             
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,682)               9,119                 -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (21,545)             (29,378)             (11,150)             (12,866)             

ขำดทุนก่อนภำษเีงินได้ (29,123)             (37,474)             (25,083)             (55,275)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (5,256)               (9,346)               (12,779)             (2,088)               

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (34,379)             (46,820)             (37,862)             (57,363)             

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 6 -                        -                        50,100               (31,477)             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (34,379)             (46,820)             12,238               (88,840)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                        (12,240)             -                        (12,240)             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 35,400               (7,758)               -                        -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                        2,448                 -                        2,448                 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 35,400               (17,550)             -                        (9,792)               
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 720                    -                        720                    -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (144)                  -                        (144)                  -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 576                    -                        576                    -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 35,976               (17,550)             576                    (9,792)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,597                 (64,370)             12,814               (98,632)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (31,127)             (51,636)             (37,862)             (57,363)             
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                        -                       50,100               (31,477)             
รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (31,127)             (51,636)             12,238               (88,840)             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,252)               4,816                 
(34,379)             (46,820)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 5,299                 (69,497)             (37,286)             (67,155)             
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                        -                       50,100               (31,477)             
รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,299                 (69,497)             12,814               (98,632)             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,702)               5,127                 
1,597                 (64,370)              

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.012)               (0.019)               (0.013)               (0.021)               
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        0.018                 (0.012)               

(0.012)               (0.019)               0.005                 (0.033)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
รายได้ 5,168,379          6,724,737          2,642,158          3,250,852          
ตน้ทุนขาย (4,632,921)        (6,071,848)        (2,400,035)        (3,046,783)        

ก ำไรขั้นต้น 535,458             652,889             242,123             204,069             
รายไดเ้งินปันผล 3,792                 4,688                 87,017               114,152             
รายไดอ่ื้น 55,734               56,257               66,483               45,083               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (253,419)           (359,559)           (145,770)           (209,278)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (306,507)           (362,200)           (153,976)           (170,494)           

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 35,058               (7,925)               95,877               (16,468)             
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,332)               12,518               -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (68,890)             (98,125)             (32,143)             (44,471)             

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (41,164)             (93,532)             63,734               (60,939)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (18,570)             (8,791)               (16,805)             5,600                 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (59,734)             (102,323)           46,929               (55,339)             

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 6 -                        -                        (1,547)               (74,723)             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (59,734)             (102,323)           45,382               (130,062)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                        (18,000)             -                        (18,000)             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 53,698               (81,413)             -                        -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                        3,600                 -                        3,600                 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 53,698               (95,813)             -                        (14,400)             
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 720                    -                        720                    -                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (144)                  -                        (144)                  -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 576                    -                        576                    -                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 54,274               (95,813)             576                    (14,400)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (5,460)               (198,136)           45,958               (144,462)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (53,228)             (104,547)           46,929               (55,339)             
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                        -                       (1,547)               (74,723)             
รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (53,228)             (104,547)           45,382               (130,062)           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,506)               2,224                 
(59,734)             (102,323)           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,222                 (206,407)           47,505               (69,739)             
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                       -                       (1,547)               (74,723)             
รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,222                 (206,407)           45,958               (144,462)           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,682)               8,271                 
(5,460)               (198,136)            

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.020)               (0.039)               0.018                 (0.020)               
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        (0.001)               (0.028)               

(0.020)               (0.039)               0.017                 (0.048)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ ส่วนต ่ากว่าทนุ
การแปลงค่า จากการวดั จากการวดั รวม ส่วนของผูมี้

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินทนุ งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทนุ มูลค่าเงินลงทนุ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุน้สามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผ่ือขาย ในตราสารทนุ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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                
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                                 -                               -                               (104,547)                  -                               -                               -                               -                               (104,547)                  2,224                       (102,323)                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                               -                               -                               (87,460)                    (14,400)                    -                               (101,860)                  (101,860)                  6,047                       (95,813)                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                               -                               (104,547)                  (87,460)                    (14,400)                    -                               (101,860)                  (206,407)                  8,271                       (198,136)                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                 -                               -                               (135,495)                  -                               -                               -                               -                               (135,495)                  (11,671)                    (147,166)                  

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,709,905                  19,928                     264,000                   1,092,605                (385,778)                  (4,720)                      -                               (390,498)                  3,695,940                250,345                   3,946,285                
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
   นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                 -                               -                               (26,034)                    -                               4,720                       (29,612)                    (24,892)                    (50,926)                    2,134                       (48,792)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลังกำรปรับปรุง 2,709,905                  19,928                     264,000                   1,066,571                (385,778)                  -                               (29,612)                    (415,390)                  3,645,014                252,479                   3,897,493                
ขาดทนุส าหรับงวด -                                 -                               -                               (53,228)                    -                               -                               -                               -                               (53,228)                    (6,506)                      (59,734)                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                               -                               -                               53,874                     -                               576                          54,450                     54,450                     (176)                         54,274                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                               -                               (53,228)                    53,874                     -                               576                          54,450                     1,222                       (6,682)                      (5,460)                      
เงินปันผลจ่าย -                                 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (3,652)                      (3,652)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 2,709,905                  19,928                     264,000                   1,013,343                (331,904)                  -                               (29,036)                    (360,940)                  3,646,236                242,145                   3,888,381                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน



ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน ส่วนเกินทุน รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการวดั จากการวดัมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสารทุน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,777,486                 15,056                           -                                     15,056                       4,786,375                 
ขาดทุนส าหรับงวด -                                -                                  -                              (130,062)                  -                                     -                                     -                                (130,062)                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                  -                              -                               (14,400)                          -                                     (14,400)                     (14,400)                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                  -                              (130,062)                  (14,400)                          -                                     (14,400)                     (144,462)                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                  -                              (135,495)                  -                                     -                                     -                                (135,495)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,511,929                 656                                -                                     656                            4,506,418                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,346,848                 (4,720)                            -                                     (4,720)                       4,335,961                 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
   นโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                -                                  -                              (27,279)                    4,720                             22,800                           27,520                       241                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลงักำรปรับปรุง 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,319,569                 -                                     22,800                           22,800                       4,336,202                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                  -                              45,382                      -                                     -                                     -                                45,382                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                  -                              -                               -                                     576                                576                            576                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                  -                              45,382                      -                                     576                                576                            45,958                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,364,951                 -                                     23,376                           23,376                       4,382,160                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  

ก าไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (41,164)               (93,532)               63,734                (60,939)               
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          -                          (1,547)                 (74,723)               
   รวม (41,164)               (93,532)               62,187                (135,662)             
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 539,441              566,853              314,964              349,872              
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,739                  6,632                  1,659                  2,857                  
   ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                          2,187                  -                          -                          
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 10,682                3,831                  10,190                1,901                  
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (394)                    486                     -                          500                     
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทนุสูงกว่า
      ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (โอนกลบั) (7,762)                 13,005                (6,920)                 10,500                
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 4,600                  -                          4,600                  -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (5,480)                 (6,203)                 (6,289)                 (11,050)               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 36,164                69,125                16,696                48,181                
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,607)                 7,430                  (3,904)                 7,518                  
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 3                         34                       (95)                      34                       
   ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 7,332                  (12,518)               -                          -                          
   ก  าไรจากการโอนกิจการบางส่วน -                          -                          (89,219)               -                          
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม -                          -                          (83,225)               (109,682)             
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (3,792)                 (4,688)                 (3,792)                 (4,470)                 
   ดอกเบ้ียรับ (1,677)                 (1,995)                 (892)                    (1,010)                 
   ตน้ทนุทางการเงิน 68,890                98,115                35,789                52,844                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 606,975              648,762              251,749              212,333              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 462,259              180,763              323,135              208,993              
   ลูกหน้ีอ่ืน (40,409)               (6,062)                 (31,040)               (3,024)                 
   สินคา้คงเหลือ 269,929              289,632              213,164              239,640              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,715                  3,872                  240                     1,054                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,378                  (2,996)                 711                     4,441                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (224,629)             (138,161)             (47,084)               (135,266)             
   เจา้หน้ีอ่ืน (28,758)               138,695              (4,523)                 62,146                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13,270)               (13,237)               (13,437)               (15,642)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 110                     -                          -                          -                          
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (64,907)               (5,225)                 (36,031)               (1,100)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 975,393              1,096,043           656,884              573,575              
   จ่ายดอกเบ้ีย (66,384)               (98,034)               (34,421)               (52,962)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (24,348)               (32,440)               (1,920)                 (2,056)                 
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 3,391                  35,281                -                          -                          
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 888,052              1,000,850           620,543              518,557              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,894)                 5,025                  -                          -                          
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน -                          -                          205,000              -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          (270,000)             -                          
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          35,000                -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (262,702)             (152,434)             (89,634)               (42,332)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 30,000                8,288                  33,802                65,515                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,000)                 -                          (1,000)                 -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000                  -                          1,000                  -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (98)                      (1,364)                 (23)                      (26)                      
ดอกเบ้ียรับ 1,043                  1,885                  698                     986                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 21,945                38,199                51,118                127,578              
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 3,792                  4,688                  3,792                  4,470                  
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (208,914)             (95,713)               (30,247)               156,191              
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,487)                 (306,863)             10,000                (200,000)             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 73,059                -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (431,095)             (532,887)             (340,260)             (414,325)             
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (16,472)               (1,405)                 (9,424)                 (1,076)                 
เงินปันผลจ่าย -                          (135,495)             -                          (135,495)             
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,902)                 (1,871)                 -                          -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (385,897)             (978,521)             (339,684)             (750,896)             
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (47,927)               31,655                -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ
   ของอัตรำแลกเปลี่ยน 245,314              (41,729)               250,612              (76,148)               
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเทา่เงินสด 24                       (26)                      21                       (26)                      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 245,338              (41,755)               250,633              (76,174)               
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 321,232              374,571              128,715              195,127              
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 566,570              332,816              379,348              118,953              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิม่เติมประกอบด้วยรำยละเอียดดงันี้
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 7) (264,844)             (128,715)             (82,578)               (36,825)               
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,711                  (27,295)               (6,487)                 (6,862)                 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          -                          (2,221)                 
สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่าทางการเงิน -                          3,000                  -                          3,000                  
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (569)                    576                     (569)                    576                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (262,702)             (152,434)             (89,634)               (42,332)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



2563 2562 2563 2562
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 7) 24,025                1,717                  25,145                53,988                
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 5,480                  6,203                  6,289                  11,050                
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรลดลง 495                     368                     495                     368                     
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                          1,873                  109                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 30,000                8,288                  33,802                65,515                

กำรโอนกิจกำรบำงส่วน
สินทรัพยสุ์ทธิจากการโอนกิจการบางส่วน  (หมายเหตุ 6.2) -                          -                          147,186              -                          
ก าไรจากการโอนกิจการบางส่วน  (หมายเหตุ 6.2) -                          -                          89,219                -                          
ลูกหน้ีจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (31,405)               -                          
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน -                          -                          205,000              -                          

เงนิปันผลรับ
เงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม -                          -                          83,225                109,682              
เงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทนุดงักล่าวในงบการเงินรวม 21,948                26,353                -                          -                          
เงินปันผลคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                          11,880                (32,202)               17,930                
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง (3)                        (34)                      95                       (34)                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 21,945                38,199                51,118                127,578              

รำยกำรทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 34,656                -                          34,656                -                          
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                          10,445                -                          -                          
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่า 11,299                -                          6,001                  -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

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

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้                                          
ในครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแม่พิมพ ์

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ                                     
โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ และไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
ซ่ึงการโอนส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 147 ลา้นบาท โดยมูลค่าการโอนสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าว
คิดเป็นจ านวน 236 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการโอนกิจการบางส่วนเป็นจ านวน 89 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของรายการก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วไปทัว่โลก ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน จนเกิดอตัราการวา่งงานท่ี
เพิ่มสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก 

 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อปริมาณค าสั่งซ้ือและความสามารถทางการเงินของผูซ้ื้อสินค้าของกลุ่มบริษัท                                                        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์หน้ีสินและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว                              
เม่ือสามารถท าได ้
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น                                                  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล                                 
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควบคู่ไปกับ                              
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 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 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                        
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -                           
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม                    
ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน                             
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                      
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                         
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั
สถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี                                 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี                                  
1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและ
สัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม                         
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจัดประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของ                        
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่
สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน                                           
ตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณา                                
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน                      
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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1.6.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก                                           
ค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนั
ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย                                        
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัต ิ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                              
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ี
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือ           
ทางการเงิน 

มาตรฐาน               
การรายงาน                
ทางการเงิน                   
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม   2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการคา้ 1,736,773 (26,239) - 1,710,534 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 55,708 - (3,176) 52,532 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 132,618 - 132,618 
เงินลงทุนเผื่อขาย 34,080 (34,080) - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 113,016 (113,016) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  4,185,493 - (3,578) 4,181,915 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 194,967 194,967 
สิทธิการเช่า 124,305 - (124,305) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 231,151 (8,074) - 223,077 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 298,717 - (860) 297,857 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
16,819 

 
16,819 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 47,219 47,219 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,479 - (1,479) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 2,570 2,570 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,092,605 (26,034) - 1,066,571 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (390,498) (24,892) - (415,390) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 250,345 2,134 - 252,479  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือ         
ทางการเงิน 

มาตรฐาน               
การรายงาน                
ทางการเงิน                   
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม   2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการคา้ 1,114,378 (27,279) - 1,087,099 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,872 - (215) 22,657 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 115,650 - 115,650 
เงินลงทุนเผื่อขาย 34,080 (34,080) - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 47,170 (47,170) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,464,816 - (2,886) 2,461,930 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 38,299 38,299 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 185,006 (6,880) - 178,126 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 123,841 - (365) 123,476 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
11,283 

 
11,283 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 23,459 23,459 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,479 - (1,479) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 2,301 2,301 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,848 (27,279) - 1,319,569 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,720) 27,520 - 22,800 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (26,239) (27,279) 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงินมาถือปฏิบติั   

- ผลกระทบต่อก าไรสะสม (26,034) (27,279) 
- ผลกระทบต่อส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (205) - 

 (26,239) (27,279) 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนภายใต้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี                                  
1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดง
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน (22,553) 27,520 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงินมาถือปฏิบติั   

- ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืน                   
ของส่วนของผูถื้อหุ้น (24,892) 27,520 

- ผลกระทบต่อส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,339 - 
 (22,553) 27,520 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน                              
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม

หลกัการ           
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทนุ

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                    
1 มกรำคม 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 321,232 - - 321,232 321,232 
ลูกหน้ีการคา้  1,736,773  - - 1,710,534 1,710,534 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  55,708  - - 55,708  55,708  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,021  - - 1,021  1,021  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,049 - - 6,049 6,049 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 147,096 - 132,618 - 132,618 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    2,267,879  - 132,618 2,094,544 2,227,162 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม             

หลกัการ           
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทนุ

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                                

1 มกรำคม 2563 
     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,715 - - 128,715 128,715 
ลูกหน้ีการคา้  1,114,378  - - 1,087,099 1,087,099 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  22,872  - - 22,872  22,872  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  61,249  - - 61,249  61,249  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 81,250 - 115,650 - 115,650 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    1,408,464  - 115,650 1,299,935    1,415,585 
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 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 

2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า                                    
ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า                            
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 125,468 40,081 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (1,192) (635) 
บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  26,528 13,468 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (72,276) (17,697) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (16,829) (2,319) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

61,699 
 

32,898 
 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,339 1,844 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 64,038 34,742 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 16,819 11,283 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 47,219 23,459 

 64,038 34,742 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติ                           
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดิน 140,030 1,233 
อาคาร 16,796 6,212 
อุปกรณ์โรงงาน 5,782 3,668 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,385 1,385 
ยานพาหนะ 30,974 25,801 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 194,967 38,299 
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 รำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงงวด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 53 32 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 6 4 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4 1 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 29 29 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - - 1 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 18 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
โอนกิจการบางส่วน - - 236 - ราคาตามมูลค่าบญัชี/ 

ราคายติุธรรม 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 54 45 53 45 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 43 64 2 26 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 59 76 15 62 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 10 8 2 2 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 1 - 1 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 145 120 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 21 22 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 13 4 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 72 173 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - - 4 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 61 83 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 9 58 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 1 - ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
โอนกิจการบางส่วน - - 236 - ราคาตามมูลค่าบญัชี/ 

ราคายติุธรรม 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ 233 176 232 176 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 7 5 7 5 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 158 259 60 120 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกก าไร 

ส่วนเพ่ิม 
ค่าบริการจ่าย - 1 - 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 22 26 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 
(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 196 245 121 185 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 21 24 6 9 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 4 3 4 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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3.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 114 114 
บริษทัร่วม 76 115 75 115 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ 
   ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น 
   และเป็นกรรมการบริษทั 100 130 43 101 
รวม 176 245 232 330 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (74) (62) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ (หมายเหตุ 4) 176 245 158 268 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 89 57 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 44 3 

บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน 1 1 1 1 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 134 61 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 29 29 
บริษทัร่วม 45 47 - 23 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติ
ของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นและ
เป็นกรรมการบริษทั 5 11 1 7 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 58 30 59 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 21 3 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติ
ของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นและ
เป็นกรรมการบริษทั 1 1 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 21 3 

3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคัญ 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าตอบแทนกรรมการ 0.5 0.4 0.4 0.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 18.2 20.5 9.0 10.2 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.5 0.1 0.1 

รวม 19.0 21.4 9.5 10.7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1.4 1.4 1.3 1.4 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 59.5 65.6 28.7 30.3 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.9 1.1 0.4 0.4 

รวม 61.8 68.1 30.4 32.1 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3.2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 153 173 134 169 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 23 46 26 66 
3 - 6 เดือน - 26 - 26 
มากกว่า 12 เดือน - - 72 69 

รวม 176 245 232 330 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (74) (62) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 176 245 158 268 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 935 1,069 457 546 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 173 356 114 247 
3 - 6 เดือน 28 36 6 29 
6 - 12 เดือน 33 24 26 18 
มากกว่า 12 เดือน 36 29 25 20 

รวม 1,205 1,514 628 860 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (47) (22) (29) (14) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,158 1,492 599 846 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,334 1,737 757 1,114 

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

5.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าของบริษทัยอ่ย 
จ านวน 8 ล้านบาท ท่ีได้น าไปใช้เป็นหลักค ้ าประกันส าหรับประกันภาษี ค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ                              
(31 ธนัวาคม 2562: 6 ลา้นบาท) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

6.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

     30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 

 ประเภทกิจกำร 
ประเทศที่        
จดทะเบียน 

30 กันยำยน 
2563 

31 ธันวำคม
2562 รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

รำคำตำม 
บัญชี - สุทธิ รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

รำคำตำม 
บัญชี - สุทธิ 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อย           
บริษัทในประเทศ           
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 300 - 300 30 - 30 
(เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั”)           
บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 6 - 6 41 - 41 
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 

     461 - 461 226 - 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     2,197 (25) 2,172 1,962 (25) 1,937 
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(หน่วย: ล้ำนเวียดนำมดอง) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น   

  ประเทศที ่ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 ประเภทกิจกำร จดทะเบียน 2563 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 

   (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 2563 31 ธันวำคม 2562 

  ประเทศที ่ 30 กันยำยน  31 ธันวำคม 30 กันยำยน  31 ธันวำคม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม  ค่ำเผ่ือ รำคำตำม 

 ประเภทกิจกำร จดทะเบียน 2563 2562 2563 2562 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 18 19 10 - 10 10 - 10 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผงเมลามีน ไทย 45.0 45.0 94 104 90 - 90 90 - 90 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน ไทย 40.0 40.0 27 34 20 - 20 20 - 20 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 39.2 39.2 29 37 27 - 27 27 - 27 
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จ ากดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้                     

และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) - 
     168 194 195 (48) 147 195 (48) 147 
บริษัทต่ำงประเทศ             
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 2 11 37 - 37 37 - 37 

      2 11 37 - 37 37 - 37 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     170 205 232 (48) 184 232 (48) 184 
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6.2 เหตุการณ์ส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ก) กำรลดทุนของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั มีมติอนุมติั
ใหท้ าการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 40 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท โดยการลดจ านวนหุน้สามญัจ านวน 
3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 30 ลา้นบาท ภายหลงัการลดทุนดงักล่าวสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯในบริษทั ที ไทยพลาส จ ากัด ยงัคงมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั มีมติ
อนุมติัให้ท าการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 10 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท โดยการลดจ านวนหุ้นสามญั
จ านวน 5 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 5 ลา้นบาท ภายหลงัการลดทุนดงักล่าว 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั ยงัคงมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ข)  กำรเปลี่ยนช่ือบริษัทของบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือบริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั ไดมี้มติ
เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนช่ือบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน  2563 

ค) กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของ
บริษทัฯให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
โคราช จ ากดั (“ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช”) (เดิมช่ือบริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั) ดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อ
รวมศูนยฐ์านการผลิตหลกัของสายธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใตบ้ริษทั
เดียว หน่วยธุรกิจท่ีโอนได้แก่ หน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออก (“กิจการท่ีโอน”) ซ่ึงประกอบด้วยทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต สินคา้คงเหลือ เจา้หน้ี
การคา้และหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีโอน รวมถึงพนักงานจ านวนหน่ึง โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในระบบขายตรงและขายปลีก  

ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท คิดเป็นจ านวน 270 ลา้นบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการรับโอนกิจการ ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2563 บริษทัฯได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้ งจ านวน ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และ ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ โคราช ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
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 ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 บริษทัฯได้ด าเนินการโอนส่วนงานเสร็จส้ิน โดยบริษทัฯก าหนดราคาโอนของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไวท่ี้ราคาตามมูลค่าบญัชี หรือราคายุติธรรม แลว้แต่ประเภทของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
โดยมูลค่าการโอนสินทรัพยสุ์ทธิดังกล่าวคิดเป็นจ านวน 236 ล้านบาท และรับรู้ก าไรจากการโอนกิจการ
บางส่วนเป็นจ านวน 89 ล้านบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การแสดงรายการ
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเน่ืองจากเป็นรายการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม
บริษทั 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการท่ีโอน ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ของงบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพย์  
ลูกหน้ีอ่ืน 4,243 
สินคา้คงเหลือ 75,593 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 7) 199,010 

รวมสินทรัพย์ 278,846 
หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 74,450 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  57,210 

รวมหนีสิ้น 131,660 

สินทรัพย์สุทธิ 147,186 

  
มูลค่าจากการโอนกิจการบางส่วน 236,405 
หกั: มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (147,186) 

ก าไรจากการโอนกิจการบางส่วน 89,219 
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 รายละเอียดของผลการด าเนินงานกิจการท่ีโอนใหแ้ก่บริษทัย่อย ซ่ึงแสดงไวเ้ป็น “ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก”ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการของบริษทัฯมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรขำดทุน:     
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก     
รายได ้ 28,356 164,163 235,167 541,788 

ตน้ทุนขาย (55,019) (166,206) (283,821) (527,658) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (26,663) (2,043) (48,654) 14,130 
รายไดอ้ื่น 1,220 7,554 18,423 28,884 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (3,904) (17,963) (26,664) (56,152) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (9,370) (16,035) (30,225) (53,212) 

ขำดทุนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (38,717) (28,487) (87,120) (66,350) 

ตน้ทุนทางการเงิน (402) (2,990) (3,646) (8,373) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ (39,119) (31,477) (90,766) (74,723) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ - - - - 

ขำดทุนส ำหรับงวดส ำหรับกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - 
สุทธิจำกภำษี (39,119) (31,477) (90,766) (74,723) 

ก าไรจากการโอนกิจการบางส่วน 89,219 - 89,219 - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการบางส่วน -* - -* - 

รวมก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนที่ยกเลิก - สุทธิจำกภำษี 50,100 (31,477) (1,547) (74,723) 

 * ไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจากบริษทัฯมีผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนทางภาษี 

 กระแสเงินสดสุทธิของการด าเนินงานท่ียกเลิก ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (62,154) 13,012 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 237,466 (9,947) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - - 

เงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 175,312 3,065 
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ง) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
สัดส่วนของ 
การถือหุ้น 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล 
จ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ี 
บริษทัฯไดรั้บ 

  (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั”)   
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
100.0 15 5.0 15 

เงินปันผลระหว่างกาล 
     ส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 

100.0 18 6.0 18 

บริษทั ที ไทยพลาส จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
100.0 2 0.5 2 

เงินปันผลระหว่างกาล 
     ส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

100.0 2 2.0 2 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ากดั      
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
71.0 3 3.0 2 

เงินปันผลระหว่างกาล 
     ส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 

71.0 7 7.0 5 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั     
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
75.0 3 15.0 2 

Srithai (Vietnam) Company Limited     
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
100.0 15 

(11,275 ลา้น
เวียดนามดอง) 

- 15 
(11,275 ลา้น
เวียดนามดอง) 

จ) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทร่วม 

บริษทั สัดส่วนของการถือหุ้น เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั 48.0 2 
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 45.0 8 
บริษทั ชีวามาลา จ ากดั 40.0 10 
PT. Srithai Maspion Indonesia  32.5 2 
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7. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 4,185 24 2,465 9 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                         
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) (4) - (3) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 4,181 24 2,462 9 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 265 - 83 - 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (24) - (25) - 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
ตดัจ าหน่าย (1) - (1) - 

จดัประเภทบญัชีใหม่ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (36) - (36) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (517) (4) (300) (1) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับงวด (5) - (5) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 58 - - - 
โอนออกเน่ืองจากการโอนกิจการบางส่วนใหบ้ริษทัยอ่ย 
(หมายเหตุ 6) - - (199) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 3,921 20 1,979 8 

 บริษทัย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึงจ านวน 231 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 240 ล้านบาท)                                      
ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 
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8. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 195 38 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 195 38 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 14 7 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (3) (5) 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (2) (2) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17) (9) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 193 29 

9. เงินกู้ยืม 

9.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร     
สกุลเงินบาท 1,300 1,255 1,190 1,180 
สกุลเงินเวียดนามดองจ านวน 287,760 ลา้นเวียดนามดอง 
(31 ธนัวาคม 2562: 342,470 ลา้นเวียดนามดอง) 395 448 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ัน 1,695 1,703 1,190 1,180 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบเรียกคืน
เม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี (31 ธนัวาคม 2562: มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองเป็นสัญญาเงินกู้
ระยะสั้นอายไุม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามบวก
ส่วนเพิ่ม (31 ธันวาคม 2562: มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนาม
บวกส่วนเพิ่ม) 

 เง่ือนไขการค ้าประกัน และหลกัประกันในสัญญาเงินกู้ยืมไม่ได้เปล่ียนแปลงจากท่ีได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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9.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะยาว      
สกุลเงินบาท 525 899 456 796 
สกุลเงินเวียดนามดองจ านวน 200,430 ลา้นเวียดนามดอง 

(31 ธนัวาคม 2562: 188,986 ลา้นเวียดนามดอง) 275 248 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 800 1,147 456 796 

เงินกูย้ืมระยะยาวมีก าหนดช าระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 305 514 192 401 

     
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 428 536 233 333 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59 97 31 62 
ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 5 ปี 8 - - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 495 633 264 395 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 800 1,147 456 796 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีอตัราดอกเบ้ีย                                           
หลายอตัรา ไดแ้ก่ อตัราคงท่ี อตัรา MLR หักส่วนลด อตัรา FDR บวกส่วนเพิ่ม และอตัรา BIBOR บวกส่วนเพิ่ม 
ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Cost of Fund บวกส่วนเพิ่ม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เง่ือนไขการค ้าประกนัและหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือตามสัญญาเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทั
ลดลงส่วนหน่ึงเน่ืองจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวครบถ้วนแล้ว  และในระหว่างงวด
ปัจจุบัน บริษัทฯได้ค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาทและ 2                          
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,147 796 
เงินกูเ้พิ่ม 73 - 
จ่ายช าระคืน (431) (340) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 800 456 

9.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 
วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม
ระยะยาว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม
ระยะยาว 

    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั       

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 317 - - - 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 162 895 - 182 473 - 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - - - 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,717 - - 4,229 - 

 162 3,612 317 182 4,702 - 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 
วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี วงเงินกูห้มนุเวียน 

   (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน 125 - 155 - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

- ไม่มีก าหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,527 - 4,153 
 125 2,527 155 4,153 
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10. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการค านวณจาก                                   
ก าไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามล าดบั (อตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาลปี 2562                   
คืออตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ                              
ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งด าเนินงาน
อยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 

11. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                           
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณได ้ดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ขาดทนุส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ลา้นบาท) (31) (52) (38) (57) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(ลา้นบาท) - - 50 (31) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(บาท) (0.012) (0.019) (0.013) (0.021) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก (บาท) - - 0.018 (0.012) 

     
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง
(ลา้นบาท) (53) (105) 47 (55) 

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท) - - (2) (75) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (บาท) (0.020) (0.039) 0.018 (0.020) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(บาท) - - (0.001) (0.028) 

บริษทัฯไม่มีการออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดในระหว่างงวดท่ีน าเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มี
การน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรับลด  
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12. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 จ่ายจาก                   
ผลการด าเนินงานของปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 135 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  135 0.05 

13. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัแสดงข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลัก แยกตามฐานการด าเนินงานในประเทศและ                                         
ฐานการด าเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบด้วยส่วนงานผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ตามโครงสร้าง
การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน       
ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงานค านวณจากยอด
รายไดห้ักดว้ยตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอ่ื้น ไม่สามารถ
ปันส่วนได ้

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานด าเนินงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่นๆ รวม 

รายได ้ 229 72 913 470 103 1,787 
รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (13) (5) (42) (2) (27) (89) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 216 67 871 468 76 1,698 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน (24) 3 (17) 43 (22) (17) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     9 
รายไดอ่ื้น      8 
ตน้ทุนทางการเงิน      (22) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (7) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (29) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (34) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ
แม่พิมพแ์ละอื่นๆ รวม 

รายได ้ 269 109 1,147 547 49 2,121 
รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (18) (11) (36) (2) (2) (69) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 251 98 1,111 545 47 2,052 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน (51) 4 (25) 41 (5) (36) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (4) 
รายไดอ่ื้น      22 
ตน้ทุนทางการเงิน      (29) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      9 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (38) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (47) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ
แม่พิมพแ์ละอื่นๆ รวม 

รายได ้ 672 185 2,887 1,402 267 5,413 
รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (45) (18) (124) (5) (53) (245) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 627 167 2,763 1,397 214 5,168 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน (86) (16) (17) 99 (4) (24) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     9 
รายไดอ่ื้น      50 
ตน้ทุนทางการเงิน      (69) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (7) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (41) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (19) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (60) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

กิจการใน
ประเทศ 

กิจการใน
ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 
แม่พิมพแ์ละอื่นๆ รวม 

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

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

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

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (93) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนส าหรับงวด      (102) 

14. สิทธิพเิศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

15.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 129 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 115 ลา้นบาท)                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ (เฉพาะบริษทัฯ: 49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 
111 ลา้นบาท)) 

15.2 คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่าว
อา้งว่าบริษทัฯผิดนัดไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วและให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 4.77 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560 

 ในปี 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายกค าพิพากษาของศาลชั้นต้น เน่ืองจากไม่ไดมี้การแปลเอกสารอา้งอิง                                 
ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศของบริษทัฯในขั้นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์จึงมีค าสั่งให้บริษทัฯจัดท าค าแปลเอกสาร
ภาษาต่างประเทศและน าส่งต่อศาลภายในปี 2562 จากนั้นใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี  
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 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ศาลชั้นตน้ยืนยนัตามค าพิพากษาเดิม โดยให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 4.77 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และศาล
อุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือมัน่
ว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทัฯเน่ืองดว้ยหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัท่ีบริษทัฯมี ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน
การต่อสู้คดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้งส ารองหน้ีสินส าหรับคดีความดงักล่าว 

15.3 ภำระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกับหนังสือค ้าประกัน การค ้าประกันอ่ืน ภาระผูกพนั                           
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ภาระผูกพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่าง                        
อย่างเป็นสาระส าคญัจากรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                           
งบการเงิน ขอ้ 7 ขอ้ 9.2 ขอ้ 15.1 และขอ้ 15.2 

16. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน                          
ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ี                                              
วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย                                       
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม                           
กบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 
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 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดง
ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         
- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน                
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 35 - - 35 34 - - 34 

- ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 42 56 98 - - - - 

สินทรัพย์รวม 35 42 56 133 34 - - 34 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         
- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 35 - - 35 34 - - 34 

- ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 56 81 - - - - 

สินทรัพย์รวม 35 25 56 116 34 - - 34 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้การอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือ
ล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้การอา้งอิงจากขอ้มูล
เก่ียวกับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลท่ีใช้ใน                           
การวดัมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 2 หรืออา้งอิงจากขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                           
ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 3 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ใน
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัรา
ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

 ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

 หน่วยงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัทได้ท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับ                                              
การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
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