
 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ    

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด                                   

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัในช่วงท่ี

เศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อปริมาณคาํสั่งซ้ือ

สินคา้และความสามารถทางการเงินของผูซ้ื้อสินคา้ของกลุ่มบริษทั อนัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

มีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 827,204              583,201              581,075              390,913              
ลูกหน้ีการคา้ 3 1,483,466           1,330,360           770,617              810,913              
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96,159                75,905                18,296                35,961                
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 2,937                  1,254                  81,119                61,277                
สินคา้คงเหลือ 1,061,837           860,365              325,209              297,948              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 69,165                95,820                4,418                  2,518                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,540,768           2,946,905           1,780,734           1,599,530           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 9,838                  9,469                  -                          -                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14.2 155,899              139,337              141,391              122,370              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.1 -                          -                          2,172,220           2,172,220           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.1 188,720              183,579              184,113              184,113              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 151,358              161,291              516,755              526,689              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,665,489           3,782,416           1,809,954           1,925,617           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 196,289              181,979              34,245                26,071                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 17,369                18,806                7,511                  7,705                  
ค่าความนิยม 5,131                  5,131                  -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 207,178              210,152              149,925              153,330              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,803                20,358                5,782                  5,791                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,617,074           4,712,518           5,021,896           5,123,906           

รวมสินทรัพย์ 8,157,842           7,659,423           6,802,630           6,723,436           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้น 8.1 1,603,021           1,645,545           1,000,000           1,100,000           
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 989,793              749,380              544,183              469,240              
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 62,468                48,623                40,826                36,697                
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 302,271              230,458              131,741              93,916                
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 2,684                  1,271                  2,433                  7,678                  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8.2 332,818              309,599              194,860              191,680              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17,959                17,597                9,332                  9,177                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,497                30,479                6,626                  11,043                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,337,511           3,032,952           1,930,001           1,919,431           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8.2 404,864              424,448              187,600              204,120              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 46,729                38,639                23,256                14,591                
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 368,321              360,910              218,908              215,526              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,609                9,361                  2,301                  2,301                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 830,523              833,358              432,065              436,538              

รวมหนีสิ้น 4,168,034           3,866,310           2,362,066           2,355,969           

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 266,000              266,000              266,000              266,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,067,485           972,568              1,401,338           1,343,458           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (315,424)             (414,989)             43,393                28,176                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,747,894           3,553,412           4,440,564           4,367,467           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 241,914              239,701              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,989,808           3,793,113           4,440,564           4,367,467           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,157,842           7,659,423           6,802,630           6,723,436           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

       กรรมการ กรรมการ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
รายได้ 1,839,320        1,546,967        882,542        815,276            
ตน้ทุนขาย (1,636,276)       (1,417,755)       (805,724)       (747,658)          
ก ำไรขั้นต้น 203,044           129,212           76,818          67,618              
รายไดเ้งินปันผล 1,818               2,892               16,036          59,338              
รายไดอ่ื้น 26,587             21,551             33,421          17,133              
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (78,885)            (80,120)            (40,973)         (47,193)            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (105,505)          (101,047)          (59,385)         (45,768)            
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 47,059             (27,512)            25,917          51,128              
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,348               (4,291)              -                   -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (17,771)            (23,166)            (8,800)           (10,415)            
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 35,636             (54,969)            17,117          40,713              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (4,653)              (8,760)              274               (3,828)              
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 30,983             (63,729)            17,391          36,885              
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ - สุทธิจำกภำษี 5.3 -                      -                      -                   (28,647)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 30,983             (63,729)            17,391          8,238                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 27,699             (50,036)            -                   -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27,699             (50,036)            -                   -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 26,224             6,240               26,224          6,240                
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (5,245)              (1,248)              (5,245)           (1,248)              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 20,979             4,992               20,979          4,992                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 48,678             (45,044)            20,979          4,992                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 79,661             (108,773)          38,370          13,230              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 32,176             (57,717)            17,391          36,885              
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (28,647)            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 32,176             (57,717)            17,391          8,238                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,193)              (6,012)              

30,983             (63,729)            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 80,887             (103,461)          38,370          41,877              
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (28,647)            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 80,887             (103,461)          38,370          13,230              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,226)              (5,312)              

79,661             (108,773)           

ก ำไรต่อหุ้น 10
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.012               (0.021)              0.006            0.013                
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (0.010)              

0.012               (0.021)              0.006            0.003                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก ำไรขำดทุน:
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
รายได้ 3,694,540        3,470,279        1,858,944     1,794,680         
ตน้ทุนขาย (3,246,713)       (3,099,032)       (1,674,217)    (1,609,449)       
ก ำไรขั้นต้น 447,827           371,247           184,727        185,231            
รายไดเ้งินปันผล 1,818               2,892               24,830          86,117              
รายไดอ่ื้น 51,014             39,686             65,007          45,219              
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (165,702)          (180,339)          (83,575)         (104,247)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (204,315)          (198,532)          (115,548)       (102,510)          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 130,642           34,954             75,441          109,810            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14,033             350                  -                   -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (35,544)            (47,345)            (17,960)         (20,993)            
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 109,131           (12,041)            57,481          88,817              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (10,439)            (13,314)            399               (4,026)              
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 98,692             (25,355)            57,880          84,791              
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ - สุทธิจำกภำษี 5.3 -                      -                      -                   (51,647)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 98,692             (25,355)            57,880          33,144              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 85,841             18,298             -                   -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 85,841             18,298             -                   -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16,562             -                      19,021          -                       
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,359)              -                      -                   -                       
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (3,041)              -                      (3,804)           -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,162             -                      15,217          -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 98,003             18,298             15,217          -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 196,695           (7,057)              73,097          33,144              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 94,917             (22,101)            57,880          84,791              
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (51,647)            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 94,917             (22,101)            57,880          33,144              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,775               (3,254)              

98,692             (25,355)            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 194,482           (4,077)              73,097          84,791              
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (51,647)            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 194,482           (4,077)              73,097          33,144              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,213               (2,980)              

196,695           (7,057)               

ก ำไรต่อหุ้น 10
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.035               (0.008)              0.021            0.031                
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (0.019)              

0.035               (0.008)              0.021            0.012                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 109,131           (12,041)            57,481          88,817              
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                      -                      -                   (51,647)            
   รวม 109,131           (12,041)            57,481          37,170              
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 332,027           361,734           173,116        216,722            
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,052               3,271               847               1,195                
   ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 714                  2,950               558               2,692                
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (675)                 (252)                 (143)              -                       
   ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือสินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกว่า
      ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (โอนกลบั) 7,474               (2,127)              1,000            (2,000)              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 3,947               4,600               -                   4,600                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (5,451)              (8,135)              (4,621)           (10,540)            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 14,436             28,872             7,576            16,574              
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (7,149)              1,625               (5,637)           339                  
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (14,033)            (350)                 -                   -                       
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม -                      -                      (23,012)         (83,225)            
   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,818)              (2,892)              (1,818)           (2,892)              
   ดอกเบ้ียรับ (640)                 (1,163)              (217)              (698)                 
   ตน้ทุนทางการเงิน 35,544             47,345             17,960          24,237              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 476,559           423,437           223,090        204,174            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (113,290)          370,472           39,804          196,260            
   ลูกหน้ีอ่ืน (18,157)            (55,162)            17,668          (45,531)            
   สินคา้คงเหลือ (188,514)          106,641           (28,274)         97,000              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,287)              (1,491)              (54)               (1,862)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,658               4,101               9                   1,908                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 238,659           (176,778)          72,591          (49,987)            
   เจา้หน้ีอ่ืน 60,773             (18,318)            33,323          10,859              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,779)              (7,231)              (4,418)           (6,550)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 741                  (54)                   -                   -                       
   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (7,025)              (55,961)            (4,194)           (32,916)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 443,338           589,656           349,545        373,355            
   จ่ายดอกเบ้ีย (33,388)            (45,447)            (16,750)         (23,210)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (18,804)            (13,758)            (1,845)           (1,158)              
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 45,039             -                      -                   -                       
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 436,185           530,451           330,950        348,987            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                      (1,324)              -                   -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (121,796)          (163,702)          (45,558)         (57,905)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (1,000)              -                   (1,000)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,346)              (96)                   (652)              (23)                   
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                   30,000              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,023             -                      10,023          -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 10,061             21,701             3,014            27,527              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 647                  1,022               214               698                  
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 4,800               10,050             9,800            24,179              
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 1,818               2,892               1,818            2,892                
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (95,793)            (130,457)          (21,341)         26,368              
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (42,524)            (9,545)              (100,000)       10,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 130,900           64,138             70,000          -                       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (147,182)          (289,187)          (83,340)         (225,340)          
เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,655)            (10,724)            (6,121)           (6,704)              
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                      (871)                 -                   -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (70,461)            (246,189)          (119,461)       (222,044)          
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (25,824)            (35,568)            -                   -                       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิก่อนผลกระทบ
   ของอตัรำแลกเปลี่ยน 244,107           118,237           190,148        153,311            
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด (104)                 (1)                    14                 10                    
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 244,003           118,236           190,162        153,321            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นงวด 583,201           321,232           390,913        128,715            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 827,204           439,468           581,075        282,036            

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยรำยละเอยีดดงันี้
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
ซ้ือสินทรัพย ์(หมายเหตุ 6) (129,672)          (186,455)          (50,252)         (61,585)            
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 8,131               23,039             3,964            3,966                
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      985               -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (255)                 (286)                 (255)              (286)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (121,796)          (163,702)          (45,558)         (57,905)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม



2564 2563 2564 2563
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ)
จ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 6) 7,029               13,073             299               14,621              
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (513)                 -                      -                   -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,545               8,135               2,715            10,540              
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรลดลง -                      493                  -                   493                  
ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                      -                      -                   1,873                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 10,061             21,701             3,014            27,527              

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน
จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8,117               -                      8,117            -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,906               -                      1,906            -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,023             -                      10,023          -                       

เงินปันผลรับ
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                      -                      23,012          83,225              
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีแสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 7,678               21,948             -                   -                       
เงินปันผลคา้งรับเพ่ิมข้ึน (2,878)              (11,898)            (13,212)         (59,046)            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 4,800               10,050             9,800            24,179              

รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงิน
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                      9,694               -                   9,694                
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนโดยสญัญาเช่า 17,627             7,862               14,939          5,178                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2564



ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน
การแปลงค่า จากการวดั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน รวม ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน งบการเงินท่ีเป็น มลูค่าเงินลงทุน ส ารองส าหรับ เบ็ดเสร็จอ่ืนจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เผ่ือขาย มลูค่ายติุธรรม บริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไมมี่อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                                 -                               -                               (26,034)                    -                               4,720                       (29,612)                    -                               (24,892)                    (50,926)                    2,134                       (48,792)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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                
ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                               -                               (22,101)                    -                               -                               -                               -                               -                               (22,101)                    (3,254)                      (25,355)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                               -                               -                               18,024                     -                               -                               -                               18,024                     18,024                     274                          18,298                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                               -                               (22,101)                    18,024                     -                               -                               -                               18,024                     (4,077)                      (2,980)                      (7,057)                      
เงินปันผลจ่าย -                                 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (3,652)                      (3,652)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 2,709,905                  19,928                     264,000                   1,044,470                (367,754)                  -                               (29,612)                    -                               (397,366)                  3,640,937                245,847                   3,886,784                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,709,905                  19,928                     266,000                   972,568                   (390,754)                  -                               (24,235)                    -                               (414,989)                  3,553,412                239,701                   3,793,113                
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                               -                               94,917                     -                               -                               -                               -                               -                               94,917                     3,775                       98,692                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                               -                               -                               86,439                     -                               14,213                     (1,087)                      99,565                     99,565                     (1,562)                      98,003                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                               -                               94,917                     86,439                     -                               14,213                     (1,087)                      99,565                     194,482                   2,213                       196,695                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 2,709,905                  19,928                     266,000                   1,067,485                (304,315)                  -                               (10,022)                    (1,087)                      (315,424)                  3,747,894                241,914                   3,989,808                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564



ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการวดั ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ จากหุ้นสามญัซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลังกำรปรับปรุง 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,319,569                 -                                   22,800                           22,800                       4,336,202                 
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                   -                              33,144                      -                                   -                                     -                                 33,144                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                   -                              -                               -                                   -                                     -                                 -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                   -                              33,144                      -                                   -                                     -                                 33,144                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 2,709,905                  19,928                         264,000                  1,352,713                 -                                   22,800                           22,800                       4,369,346                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 2,709,905                  19,928                         266,000                  1,343,458                 -                                   28,176                           28,176                       4,367,467                 
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                   -                              57,880                      -                                   -                                     -                                 57,880                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                   -                              -                               -                                   15,217                           15,217                       15,217                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                   -                              57,880                      -                                   15,217                           15,217                       73,097                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 2,709,905                  19,928                         266,000                  1,401,338                 -                                   43,393                           43,393                       4,440,564                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  

ก าไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

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

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140 

 บริษทัฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวม

เรียกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้                                          

ในครัวเรือน และผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม รวมถึงดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแม่พิมพ ์

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิด

การชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบ

ต่อปริมาณคาํสั่งซ้ือสินคา้และความสามารถทางการเงินของผูซ้ื้อสินคา้ของกลุ่มบริษทั อนัส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล                          

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น                                                  

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล                                

ท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ี ควบคู่ไปกับ                              

งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั  

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัใน

ระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                          

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 35 55 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 10 6 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6 4 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ - - 38 16 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย - - 1 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 13 42 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 1 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ขายสินคา้ 74 69 70 69 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ - 4 - 4 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 84 35 1 22 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกกาํไร 

ส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ  - - 1 14 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      

(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 62 50 6 40 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 3 5 2 2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 3 2 - 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 72 92 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ - - 18 15 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 12 9 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ - - 73 43 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าบริการจ่าย - - 2 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5.2) - - 15 61 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 6 1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ขายสินคา้ 168 179 164 179 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 6 1 6 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 178 115 1 58 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกกาํไร 

ส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 5.2) - - 8 22 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน      

(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั) 

     

ขายสินคา้ 131 137 11 106 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา/ราคาท่ีตกลง 

ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 5 11 2 4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 4 3 - 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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2.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 103 126 

บริษทัร่วม 77 90 75 88 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและ                       

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้น                       

และเป็นกรรมการบริษทั 92 108 9 9 

รวม 169 198 187 223 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (74) (74) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 

(หมายเหตุ 3) 169 198 113 149 

     

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 61 51 

บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 3 - 3 - 

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 17 10 

บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอ่ืน - 1 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1 81 61 

     

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 39 35 

บริษทัร่วม 61 40 1 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติของ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้และเป็น

กรรมการบริษทั 1 9 1 2 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62 49 41 37 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 2 8 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - ผูบ้ริหารและญาติของ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้และเป็น

กรรมการบริษทั 3 1 - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1 2 8 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สําคัญ 

 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.4 0.3 0.4 0.3 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 23.4 19.9 12.0 9.4 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.3 0.1 0.2 

รวม 24.1 20.5 12.5 9.9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.8 0.9 0.8 0.9 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 46.6 41.3 23.9 19.7 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.7 0.6 0.2 0.3 

รวม 48.1 42.8 24.9 20.9 
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3. ลูกหนีก้ารค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2.2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 161 169 107 135 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 8 29 6 20 

6 - 12 เดือน - - 1 - 

มากกว่า 12 เดือน - - 73 68 

รวม 169 198 187 223 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   - - (74) (74) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 169 198 113 149 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,074 868 505 488 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 225 235 139 149 

3 - 6 เดือน 4 13 1 5 

6 - 12 เดือน 3 14 2 8 

มากกว่า 12 เดือน 58 53 39 41 

รวม 1,364 1,183 686 691 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (50) (51) (28) (29) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,314 1,132 658 662 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,483 1,330 771 811 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการคา้สาํหรับลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีการคา้ - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเวลา 15 ถึง 120 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามลาํดบั 

4.  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั คือ เงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ย 

จาํนวน 10 ล้านบาท ท่ีได้นําไปใช้เป็นหลักคํ้ าประกันสําหรับประกันภาษี คํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ                              

(31 ธนัวาคม 2563: 9 ลา้นบาท) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

     30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ประเภทกิจการ 

ประเทศท่ี        

จดทะเบียน 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม

2563 ราคาทุน 

ค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า 

ราคาตาม 

บญัชี - สุทธิ ราคาทุน 

ค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า 

ราคาตาม 

บญัชี - สุทธิ 

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

บริษัทย่อย           

บริษัทในประเทศ           

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 300 - 300 300 - 300 

บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน ไทย 100.0 100.0 6 - 6 6 - 6 

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

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแมพ่ิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61 

     461 - 461 461 - 461 

บริษัทต่างประเทศ           

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

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

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     2,197 (25) 2,172 2,197 (25) 2,172 
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(หน่วย: ล้านเวียดนามดอง) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น   

  ประเทศท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ จดทะเบียน 2564 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทย่อยโดยอ้อม       

บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.       

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 

เวียดนาม 100.0 100.0                .424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 

424,920 

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น  เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

     30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

  ประเทศท่ี 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม 

 ประเภทกิจการ จดทะเบียน 2564 2563 2564 2563 ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี - สุทธิ 

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

บริษัทร่วม             

บริษัทในประเทศ             

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไทย 48.0 48.0 17 19 10 - 10 10 - 10 

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผงเมลามีน ไทย 45.0 45.0 102 97 90 - 90 90 - 90 

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และเมลามีน ไทย 40.0 40.0 32 29 20 - 20 20 - 20 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 39.2 39.2 31 29 27 - 27 27 - 27 

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้                     

และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี ไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) - 

     182 174 195 (48) 147 195 (48) 147 

บริษัทต่างประเทศ             

PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน อินโดนีเซีย 32.5 32.5 7 10 37 - 37 37 - 37 

     7 10 37 - 37 37 - 37 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     189 184 232 (48) 184 232 (48) 184 
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5.2 เหตุการณ์สําคัญในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ก) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

สัดส่วนของ 

การถือหุ้น เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล 

จ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลท่ี 

บริษทัฯไดรั้บ 

  (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นบาท) 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

100.0 2 0.07 2 

Srithai (Vietnam) Company Limited     

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

100.0 13 

(9,620 ลา้น

เวียดนามดอง) 

- 13 

(9,620 ลา้น

เวียดนามดอง) 

ข) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม 

บริษทั สัดส่วนของการถือหุ้น เงินปันผลท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 48.0 4.8 

PT. Srithai Maspion Indonesia  32.5 2.9 

5.3 ผลการดําเนินงานกิจการที่โอนให้แก่บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของ

บริษทัฯซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออกโดยไม่รวมหน่วยธุรกิจการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนในระบบ 

ขายตรงและขายปลีกใหก้บับริษทัยอ่ยคือ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อรวมศูนย์

ฐานการผลิตหลกัของสายธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใตบ้ริษทัเดียว ซ่ึงบริษทัฯ

ไดด้าํเนินการโอนส่วนงานดงักล่าวเสร็จส้ินในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
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รายละเอียดของผลการดาํเนินงานกิจการท่ีโอนให้แก่บริษทัย่อย ซ่ึงแสดงไวเ้ป็น “ขาดทุนสําหรับงวดจากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก”ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       

30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัฯเพื่อเปรียบเทียบมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

(ก่อนวนัโอนกิจการ) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

(ก่อนวนัโอนกิจการ) 

กําไรขาดทุน   

การดําเนินงานท่ียกเลิก   

รายได ้ 77,534 206,811 

ตน้ทุนขาย (94,445) (228,801) 

ขาดทุนขั้นต้น (16,911) (21,990) 

รายไดอ่ื้น 7,183 17,203 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (9,077) (22,760) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (8,451) (20,856) 

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนนิงาน (27,256) (48,403) 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,391) (3,244) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (28,647) (51,647) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ - - 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษ ี (28,647) (51,647) 

 กระแสเงินสดสุทธิของการดาํเนินงานท่ียกเลิก สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563                 

(ก่อนวนัโอนกิจการ) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 17,024 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (5,514) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - 

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 11,510 
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6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 3,782 19 1,926 8 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 130 1 50 1 

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (7) - - - 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 

ตดัจาํหน่าย (1) - (1) - 

จดัประเภทบญัชีใหม่ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 

   จดัประเภทบญัชีใหม่ (4) - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (318) (3) (165) (1) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับงวด (4) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 87 - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 3,665 17 1,810 8 

 บริษทัย่อยได้นําท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรส่วนหน่ึงจาํนวน 231 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 231 ล้านบาท)                                      

ไปคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 

7. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 182 26 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 18 15 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (1) (1) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (12) (6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 196 34 
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8. เงินกู้ยืม 

8.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร     

สกุลเงินบาท 1,168 1,290 1,000 1,100 

สกุลเงินเวียดนามดองจาํนวน 310,729 ลา้นเวียดนามดอง                                     

(2563: 272,240 ลา้นเวียดนามดอง) 435 356 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ัน 1,603 1,646 1,000 1,100 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในประเทศท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบเรียก

คืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี (31 ธนัวาคม 2563: ตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบเรียก

คืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายไุม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนามดองเป็นสัญญา

เงินกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศ

เวียดนามบวกส่วนเพิ่ม (31 ธันวาคม 2563: สัญญาเงินกูร้ะยะสั้นอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรา Cost of Fund 

ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ่ม) 

 เง่ือนไขการคํ้าประกนั และหลกัประกนัในสัญญาเงินกูย้ืมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

8.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูยื้มระยะยาว      

สกุลเงินบาท 429 457 382 396 

สกุลเงินเวียดนามดองจาํนวน  220,763 ลา้นเวียดนามดอง                       

(2563: 211,875  ลา้นเวียดนามดอง) 309 277 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 738 734 382 396 
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เงินกูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 333 310 195 192 

     

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 320 358 164 183 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 84 59 23 21 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 5 ปี 1 7 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี 405 424 187 204 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 738 734 382 396 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัในประเทศ มีอตัราดอกเบ้ีย                                           

หลายอตัรา ไดแ้ก่ อตัราคงท่ี และอตัรา  FDR บวกส่วนเพิ่ม ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Cost of  Fund บวกส่วนเพิ่ม และบริษทัฯไดค้ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยเป็น

จาํนวนเงิน 190 ลา้นบาทและ 33 ลา้นรูปีอินเดีย (31 ธนัวาคม 2563: 190 ลา้นบาท และ 33 ลา้นรูปีอินเดีย) 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 734 396 

เงินกูเ้พิ่ม 131 70 

จ่ายชาํระคืน (147) (84) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 738 382 
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8.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวียน 

วงเงินกูยื้ม 

ระยะยาว 

วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวียน 

วงเงินกูยื้ม 

ระยะยาว 

    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

อัตราดอกเบีย้ลอยตัว        

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 400 ลา้นบาท - - - 

 - - 196,748 ลา้น

เวียดนามดอง 

- - 200,825 ลา้น

เวียดนามดอง 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 162 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท - 162 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท - 

 -    8 ลา้น     

ดอลลาร์สหรัฐ 

- -    13 ลา้น     

ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

 - 33 ลา้นรูปี

อินเดีย 

- - 33 ลา้นรูปี

อินเดีย 

- 

 - 127,840 ลา้น

เวียดนามดอง 

- - 122,500 ลา้น

เวียดนามดอง 

- 

อัตราดอกเบีย้คงที่       

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 30 ลา้นบาท - - 100 ลา้นบาท 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,561 ลา้นบาท - - 2,835 ลา้นบาท - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวียน 

วงเงินกูยื้ม 

ระยะยาว 

วงเงินเบิก 

เกินบญัชี 

วงเงินกู้

หมุนเวียน 

วงเงินกูยื้ม 

ระยะยาว 

    (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

อัตราดอกเบีย้ลอยตัว        

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 400 ลา้นบาท - - - 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 125 ลา้นบาท - - 125 ลา้นบาท - - 

อัตราดอกเบีย้คงที่       

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 30 ลา้นบาท - - 100 ลา้นบาท 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,319 ลา้นบาท - - 2,634 ลา้นบาท - 

9. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการคาํนวณจาก                                   

กาํไรทางภาษีในอตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั (อตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาลปี 2563                   

คืออตัราร้อยละ 15 ถึง 25 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ                              

ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งดาํเนินงาน

อยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

10. กําไรต่อหุ้น 

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                           

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ลา้นบาท) 32 (58) 17 37 

ขาดทนุสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท ) - - - (29) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 0.012 (0.021) 0.006 0.013 

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) - - - (0.010) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ลา้นบาท) 95 (22) 58 85 

ขาดทนุสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท) - - - (52) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710 

กาํไร (ขาดทุน ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 0.035 (0.008) 0.021 0.031 

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) - - - (0.019) 

บริษทัฯไม่มีการออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดในระหว่างงวดท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มี

การนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

11. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัแสดงข้อมูลจาํแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลัก แยกตามฐานการดาํเนินงานในประเทศและ                                        

ฐานการดาํเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบด้วยส่วนงานผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ตามโครงสร้าง

การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน       

ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงานคาํนวณจากยอด

รายไดห้ักดว้ยตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอ่ื้นไม่สามารถ

ปันส่วนได ้
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รายได ้ 218 47 984 623 51 1,923 

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (19) (4) (39) (1) (20) (83) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 199 43 945 622 31 1,840 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 5 (10) (2) 33 (7) 19 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     4 

รายไดอ่ื้น      25 

ตน้ทุนทางการเงิน      (18) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      6 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      36 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (5) 

กาํไรสาํหรับงวด      31 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ 

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รายได ้ 174 53 826 478 92 1,623 

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (10) (11) (40) (1) (14) (76) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 164 42 786 477 78 1,547 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (39) (15) (30) 32 12 (40) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (12) 

รายไดอ่ื้น      24 

ตน้ทุนทางการเงิน      (23) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (4) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (55) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

ขาดทุนสาํหรับงวด      (64) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รายได ้ 475 126 2,067 1,084 107 3,859 

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (36) (10) (82) (2) (34) (164) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 439 116 1,985 1,082 73 3,695 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 14 (13) 35 53 (11) 78 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     13 

รายไดอ่ื้น      40 

ตน้ทุนทางการเงิน      (36) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      14 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      109 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (10) 

กาํไรสาํหรับงวด      99 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 สายธุรกิจพลาสติก   

 
ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้

ในครัวเรือน 

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม   

 
กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

กิจการใน

ประเทศ 

กิจการใน

ต่างประเทศ 

สายธุรกิจ

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ รวม 

รายได ้ 443 113 1,974 932 164 3,626 

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (32) (13) (82) (3) (26) (156) 

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 411 100 1,892 929 138 3,470 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (62) (19) - 56 18 (7) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ     (1) 

รายไดอ่ื้น      43 

ตน้ทุนทางการเงิน      (47) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (12) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (13) 

ขาดทุนสาํหรับงวด      (25) 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

12. สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับสิทธิพิเศษท่ีได้จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                           

ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สกุลเงินบาท (พนับาท) 25,090 55,191 25,085 13,067 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา                                            

(พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2,224 1,309 1,545 572 

สกุลเงินเยน (พนัเยน) - 6,033 - 6,033 

สกุลเงินยโูร (พนัยโูร) 188 197 - - 

สกุลเงินเวียดนามดอง (ลา้นเวียดนามดอง) 2,544 977 - - 

13.2 คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่าว

อา้งว่าบริษทัฯผิดนัดไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วและให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560 

 ในปี 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกคาํพิพากษาของศาลชั้นต้น เน่ืองจากไม่ไดมี้การแปลเอกสารอา้งอิง                                 

ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศของบริษทัฯในขั้นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์จึงมีคาํสั่งให้บริษทัฯจัดทาํคาํแปลเอกสาร

ภาษาต่างประเทศและนาํส่งต่อศาลภายในปี 2562 จากนั้นใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี  

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ศาลชั้นตน้ยืนยนัตามคาํพิพากษาเดิม โดยให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และ                                              

ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังคาํพิพากษาในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 โดยบริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือมัน่

ว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทัฯเน่ืองดว้ยหลกัฐานและขอ้มูลสําคญัท่ีบริษทัฯมีจะเป็นประโยชน์ใน

การต่อสู้คดี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าว  
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13.3 ภาระผูกพนัอ่ืนและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัหนังสือคํ้าประกนั การคํ้าประกนัอ่ืน ภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าดาํเนินงาน ภาระผูกพนัอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้งสัญญาต่างๆท่ีแตกต่างอย่างเป็น

สาระสําคญัจากรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 6 ขอ้ 8.2 ขอ้ 13.1 และขอ้ 13.2  

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

14.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

14.2 ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้น

การวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

-  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 57 - - 57 41 - - 41 

-  ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 40 59 99 - 42 56 98 

รวม 57 40 59 156 41 42 56 139 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

-  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 57 - - 57 41 - - 41 

-  ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 59 84 - 25 56 81 

รวม 57 25 59 141 41 25 56 122 
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 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้การอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือ

ล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้การอา้งอิงจากขอ้มูล

เก่ียวกับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลท่ีใช้ใน                           

การวดัมูลค่ายุติธรรมในระดบัท่ี 2 หรืออา้งอิงจากขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                           

ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 3 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ใน

ตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัรา

ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท์างการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 หน่วยงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัทได้ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับ                                              

การรายงานในงบการเงิน ซ่ึงไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส 

14.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลําดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรมเป็นลําดับที่ 3 แสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  

ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน                        

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 56,410 

กาํไรสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,442 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 58,852 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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