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# ����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

(���
�-
�./��� ��) (/��� ���0.�) (���
�-
�./��� ��) (/��� ���0.�)

31 �	��'� 31 1����'� 31 �	��'� 31 1����'�

(.�. 2556 (.�. 2555 (.�. 2556 (.�. 2555

������/ (����� (����� (����� (�����

 �����(��

 �����(�������	��

��������	
���
��������������� 366,410 441,288 51,976 232,170
����������� !"
�! 7 6,074 7,359 - -
�$%��&�
"'� - ���)� 8 1,807,016 1,685,624 1,611,456 1,522,602
�$%��&*+ � - ��""�,���* 35,831 46,650 24,444 35,177
�$%��&*+ � - �-�
�� �� �!.'*��� - ���)� 15.2 15,234 904 44,970 4,872
����0%'$'�+1
	�	��&����-�
�� �� �!.'*��� - ���)� 15.2 - - - 182,914
���"'�"��%�+* - ���)� 1,521,767 1,351,493 1,215,560 1,042,174
����
�2�3%1���!���*+ � 89,040 96,880 61,619 53,725
��� �����(�������	�� 3,841,372 3,630,198 3,010,025 3,073,634

 �����(��
�-�����	��

���������0��
�4����*� - ���)� 9.1 - - 638,086 456,715
���������0��
�4��
�!1 - ���)� 9.1 292,638 293,692 199,978 199,978
���������0��-�

�!1"'� 9.1 12,308 11,406 5,000 5,000
���������
	�	��!*+ � - ���)� 240,216 206,616 174,370 140,770
*���%�
�1�
�2�3�2+ *�
����� - ���)� 139,541 141,125 503,464 504,880
�� ��� *�"�
��	*�5
63 - ���)� 10 4,803,329 4,842,890 3,839,749 3,868,198
����
�2�371�1�8�!8� - ���)� 10 56,296 57,931 46,264 48,565
����
�2�3,�4�����7�'
*�
8����9�� - ���)� 74,810 75,526 53,290 59,467
����
�2�371�%1���!���*+ � 30,919 65,915 30,391 67,786
��� �����(��
�-�����	�� 5,650,057 5,695,101 5,490,592 5,351,359

��� �����(�� 9,491,429 9,325,299 8,500,617 8,424,993
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��� ��!��"������� (8�*)
# ����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

(���
�-
�./��� ��) (/��� ���0.�) (���
�-
�./��� ��) (/��� ���0.�)
31 �	��'� 31 1����'� 31 �	��'� 31 1����'�
(.�. 2556 (.�. 2555 (.�. 2556 (.�. 2555

������/ (����� (����� (����� (�����
��	5 ���0" -��2��63.78��.�

��	5 �������	��
������������9��)��"�
��	����$'�+1
	�	��&� 11.1 924,390 840,962 920,000 790,000
����$'�+1
	�	��!�� <=�A�%���A�
	,��0�%�= �5B 11.2 570,053 532,901 477,041 463,470
�-'�%��&�
"'� - ��""�,���* 801,876 794,532 545,448 667,638
�-'�%��&�
"'� - �-�
�� �� �!.'*��� 15.2 134,201 127,702 194,362 170,393
�-'�%��&*+ � - ��""�,���* 390,350 377,011 276,207 271,466
�-'�%��&*+ � - �-�
�� �� �!.'*��� 15.2 2,544 3,208 4,071 9,066
����$'�+1
	�	��&�-��-�
�� �� �!.'*��� 15.2 3,000 - - -
%��&���%1���!���*+ � 49,140 52,451 40,323 41,534
�����	5 �������	�� 2,875,554 2,728,767 2,457,452 2,413,567

��	5 ��
�-�����	��
����$'�+1
	�	��! 11.2 1,744,004 1,852,107 1,208,724 1,300,841
%��&���8�1��99������
���� 900 888 - -
,�
	C$2��C�5
	D���32����� 290,058 285,631 249,061 246,348
�����	5 ��
�-�����	�� 2,034,962 2,138,626 1,457,785 1,547,189

�����	5 �� 4,910,516 4,867,393 3,915,237 3,960,756

 -��2��63.78��.�
����
+*�%�'�
���-��	�����
%�'���1�9 270,990,480 %�'� 1$�"���� 8
�7!'%�'��	 10 ��� 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

����� **��	�A�
	��'!
%�'���1�9 270,990,480 %�'� 1$�"���� 8
�7!'%�'��	 10 ��� 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

��!�������-�%�'���1�9E+&*"+� 19,928 19,928 19,928 19,928
A�7
�	�1
-���

��'! - ����A�
*�8�1F%1�� 160,000 160,000 160,000 160,000
���71�7�'-���

 1,497,589 1,377,003 1,641,571 1,542,619

*�"35
	*�*+ �.*���!�.*�C$'<+*%�'� (41,789) (37,908) 53,976 31,785
��� -��2��������9�:- 4,345,633 4,228,928 4,585,380 4,464,237
��!�7�'������ 71�1�*A���-"!�"�1 235,280 228,978 - -
��� -��2��63.78��.� 4,580,913 4,457,906 4,585,380 4,464,237

�����	5 ���0" -��2��63.78��.� 9,491,429 9,325,299 8,500,617 8,424,993
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	*�.'*1$�����
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!1��	.'*1$�����
�����;2�	�
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	%!�����0�%�'� 8 <=� 30 �5>���!�%�= �.*�.'*1$�����
����
	%!�������&
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 ��������� ����8�� �5� �����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

(���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��)
31 �	��'� 31 �	��'� 31 �	��'� 31 �	��'�
(.�. 2556 (.�. 2555 (.�. 2556 (.�. 2555

������/ (����� (����� (����� (�����


��7�'-��
.����	���
��-'�� 5 2,312,343 2,005,572 1,806,309 1,716,977
8'����.����	���
��-'�� (1,865,874) (1,566,318) (1,461,574) (1,345,406)
���
�2�5�/.� 446,469 439,254 344,735 371,571

��7�'*+ � 22,381 36,158 48,088 40,198
"��0�'-���0��
.�� (198,466) (201,598) (174,267) (185,549)
"��0�'-���0��
�
�%�
 (106,595) (92,168) (79,793) (71,686)
8'��������
���� - �*���&�-��� (38,392) (29,612) (28,608) (27,609)
��!�����A�7
-����������0��
�4��
�!1��	�-�

�!1"'� 16,087 6,102 - -
���
��-��<��	����
�. 141,484 158,136 110,155 126,925
,�4�����7�' (11,535) (32,351) (11,203) (28,652)
���
� �1� ��������� 5 129,949 125,785 98,952 98,273

���
�2������;�� �;��8$�:
C�8���.*�*�8
����5�� ��-��
�5��"��.'*1$�����
���� (26,231) 819 - -
C�A�7
-��
!��1$�"������������C+ *.�� 26,880 12,000 26,880 12,000
C�.�����-��
5
	1�6�
8�1%��"6�8G��8
35
	��,��
�A�%
��D"
��
C�5
	D���32����� (4,689) - (4,689) -

���
�(2����)��;�� �;��8$� ��������� -  �1����<��	 (4,040) 12,819 22,191 12,000
���
���;�� �;���� ��������� 125,909 138,604 121,143 110,273

�����-��?����
�

��!��� �5>�.*��
�4��0%9� 120,586 117,319 98,952 98,273

��!��� �5>�.*���!�7�'������ 71�1�*A���-"!�"�1 9,363 8,466 - -

���
� �1� ��������� 129,949 125,785 98,952 98,273

�����-��?����
���;�� �;����

��!��� �5>�.*��
�4��0%9� 116,705 129,995 121,143 110,273

��!��� �5>�.*���!�7�'������ 71�1�*A���-"!�"�1 9,204 8,609 - -

���
���;�� �;���� ��������� 125,909 138,604 121,143 110,273

���
�/-��.� (���) 6

A�7
8�*%�'�.�&�2+&�H�� 0.44 0.43 0.37 0.36
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������ ��	
������������� ������ (�����) 

��� �������0	$����0� -��2��63.78��.�

 ��������� ����8�� �5� �����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

60/-��2����� 60/-��������

��0�'-� ��"��#���/��

���
� " � ����0���9� �0��'#�/�� /�� ���

 -���	$��� ���0.� ���
� " � �������-���0" ��"���<�� ������ ��'���"����8$�  -��
�.� 	�

���	$����0"  -����������� - �� �����  -���	$��� �������-��9� ����0��� @'�����60��"@���� 2�� -��2�� ��� -��2�� �	$
�-�	������ ��� -��2��

����"�0.� �.� ���:�85�'8� /���A���� 
�-
�.��� �� /-����"��� �68$�2�� (������ 63.78��.� ������9�:- '��'� 63.78��.�

������� # ����	$ 1 ����'� (.�. 2556 (/��� ���0.�) 2,709,905 19,928 160,000 1,377,003 (67,716) 42,905 (13,097) (37,908) 4,228,928 228,978 4,457,906

A�7
��I���
I-
!1�A�%
���!� - - - 120,586 (26,072) 26,880 (4,689) (3,881) 116,705 9,204 125,909

����5J�C�-��� - - - - - - - - - (2,902) (2,902)

���'���08� # ����	$ 31 �	��'� (.�. 2556 (���
�-
�./��� ��) 2,709,905 19,928 160,000 1,497,589 (93,788) 69,785 (17,786) (41,789) 4,345,633 235,280 4,580,913

������� # ����	$ 1 ����'� (.�. 2555 (/��� ���0.�) 2,709,905 19,928 136,000 1,062,364 (69,620) 21,227 - (48,393) 3,879,804 203,708 4,083,512

A�7
��I���
I-
!1�A�%
���!� - - - 117,319 676 12,000 - 12,676 129,995 8,609 138,604

����
	%!����!� - - - - - - - - - (1,617) (1,617)

���'���08� # ����	$ 31 �	��'� (.�. 2555 (���
�-
�./��� ��) 2,709,905 19,928 136,000 1,179,683 (68,944) 33,227 - (35,717) 4,009,799 210,700 4,220,499

%1���%8�5
	*�.'*1$�����
����
!1��	.'*1$�����
�����;2�	�
�4��
	%!�����0�%�'� 8 <=� 30 �5>���!�%�= �.*�.'*1$�����
����
	%!�������&

2.��30������������� ((�����)

 -��2��������9�:-
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��� �������0	$����0� -��2��63.78��.� (8�*)

 ��������� ����8�� �5� �����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

60/-��������

��"��#���/��

���
� " � �0��'#�/�� /�� ���

 -���	$��� ���0.� ���
� " � ��"���<�� ������ ��'���"����8$�

���	$����0"  -����������� - �� �����  -���	$��� ����0��� @'�����60��"@���� 2�� -��2�� ��� -��2��

����"�0.� �.� ���:�85�'8� /���A���� 
�-
�.��� �� �68$�2�� (������ 63.78��.� 63.78��.�

������� # ����	$ 1 ����'� (.�. 2556 (/��� ���0.�) 2,709,905 19,928 160,000 1,542,619 42,896 (11,111) 31,785 4,464,237

A�7
��I���
I-
!1�A�%
���!� - - - 98,952 26,880 (4,689) 22,191 121,143

���'���08� # ����	$ 31 �	��'� (.�. 2556 (���
�-
�./��� ��) 2,709,905 19,928 160,000 1,641,571 69,776 (15,800) 53,976 4,585,380

������� # ����	$ 1 ����'� (.�. 2555 (/��� ���0.�) 2,709,905 19,928 136,000 1,310,491 21,220 - 21,220 4,197,544

A�7
��I���
I-
!1�A�%
���!� - - - 98,273 12,000 - 12,000 110,273

���'���08� # ����	$ 31 �	��'� (.�. 2555 (���
�-
�./��� ��) 2,709,905 19,928 136,000 1,408,764 33,220 - 33,220 4,307,817

%1���%8�5
	*�.'*1$�����
����
!1��	.'*1$�����
�����;2�	�
�4��
	%!�����0�%�'� 8 <=� 30 �5>���!�%�= �.*�.'*1$�����
����
	%!�������&

2.��30�����������4(�"������ ((�����)

��'���"����8$�2�� -��2��63.78��.�

���
�(2����)��;�� �;��8$�
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 ��������� ����8�� �5� �����	$ 31 �	��'� (.�. 2556

(���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��) (���
�-
�./��� ��)
31 �	��'� 31 �	��'� 31 �	��'� 31 �	��'�
(.�. 2556 (.�. 2555 (.�. 2556 (.�. 2555

������/ (����� (����� (����� (�����
��"� ���� ���������������������
������-��-

1�A�������� 14.1 76,352 175,591 (88,015) 174,545
-����*���&� (36,540) (29,573) (26,791) (28,050)
-���,�4�����7�' (9,860) (7,792) (2,731) (2,074)
���������)�7�'1�(0�'75)-��-

1�A�������� 29,952 138,226 (117,537) 144,421

��"� ���� �����������0���
������-����2+ *����������� !"
�! 7 (5) (86) - -
������-��������0��
�4����*� - - - (21,250)
������-����2+ *E+&*����
�2�3<�!
 14.2 (146,042) (253,490) (112,842) (169,937)
������-����2+ *E+&*����
�2�371�1�8�!8� 14.2 (2,687) (1,941) (1,282) (1,535)
����0%'$'�+1
	�	��&����-�
�� �� �!.'*��� - - - (13,000)
������
��-��
-A�%��������������� !"
�! 1,227 10,010 - -
������
��-��
-A�%��������
�2�3<�!
��	
����
�2�371�1�8�!8� 1,004 9,033 10 5,513

�*���&�
�� 520 470 3 3
���������)�0�'750��-

1����� (145,983) (236,004) (114,111) (200,206)

��"� ���� ��������������������
����$'�+1
	�	��&��2� 1.=&� 87,108 283,739 130,000 240,000
������
��-�����$'�+1
	�	��! 11.2 36,602 31,000 - -
������
��-�����$'�+1
	�	��&�-��-�
�� �� �!.'*��� 3,000 3,200 - -
������-���"+�����$'�+1
	�	��! 11.2 (84,734) (113,246) (78,546) (109,012)
������-���"+�%��&���8�1��99������
���� (421) (3,435) - (240)
���������)�7�'1�-��-

1-��%����� 41,555 201,258 51,454 130,748

���� ��0"��������	����-����� ��(�$�2B5�(0�0�) �1� (74,476) 103,480 (180,194) 74,963
������������9��)��"�
���� (402) - - -
��������	
���
���������������8'��!� 441,288 221,942 232,170 93,095
���� ��0"��������	����-����� ��0����� 366,410 325,422 51,976 168,058

�������	$
�-9�-���� �
�
�5������0%'$'�+1�5>����������0��
�4����*� 9.2 - - 181,371 -
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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1 ขอมูลท่ัวไป

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและดําเนินงานตามที่อยู

ที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้

15 ถนนสุขสวัสด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ

บริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท”

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกโดยแบงกลุมสินคาหลักออกเปนผลิตภัณฑเครื่องใช

ในครัวเรือน ผลิตภัณฑเพ่ืองานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพิมพ

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ

2 เกณฑในการจัดทําขอมูลทางการเงิน

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงิน

หลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด)ไดจัดทํา

ใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงิน

จัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล และไดเพ่ิมหมายเหตุประกอบขอมูล

ทางการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากขอมูลทางการเงินระหวางกาล

ภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชขอมูล

ทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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3 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในการจัดทํางบการเงิน

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ยกเวนเรื่องที่อธิบายตอไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวของซึ่งมีผลบังคับ ณ วันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2556 มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา

เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถือหุน

กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาปฏิบัติใชกอนแลว และไดนํามาตรฐานการบัญชีใหม 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความที่เกี่ยวของที่อื่นมาถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยไดอธิบาย

นโยบายการบัญชีใหมที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
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3 นโยบายการบัญชี (ตอ)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งมีผลบังคับ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวจะไมมี

ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ ยกเวนการตีความดังตอไปนี้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ใหคําอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสินคาหรือใหบริการพรอมกับให

สิทธิพิเศษแกลูกคา (เชน คะแนนหรือไดรับสินคาโดยไมตองจายคาตอบแทน) วาเปนรายการที่มีหลายองคประกอบ และ

สิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากลูกคาตองปนสวนใหแตละองคประกอบของรายการโดยใชมูลคายุติธรรม ผูบริหารของ

กิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับ

การแสดงรายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี

ภาษีเงินไดระหวางกาลต้ังคางจายไวโดยใชอัตราภาษีเดียวกับที่ใชกับผลกําไรรวมทั้งปที่คาดวาจะได

4 นโยบายการบัญชีใหม

4.1 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่

บริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมระหวางกาลแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชใน

การดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือ

ขาดทุน 
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4 นโยบายการบัญชีใหม (ตอ)

4.1 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ (ตอ)

(ข) รายการและยอดคงเหลือ (ตอ)

เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือ

ขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้น

จะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย

(ค) กลุมบริษัท

การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมบริษัท (ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอ

รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช

นําเสนองบการเงินดังนี้

• สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น

• รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ

• ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือกรรมการผูจัดการที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

กลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจสวนใหญในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกโดยแบงกลุมสินคาหลักออกเปนผลิตภัณฑ

เครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑเพ่ืองานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพิมพ ยอดรายไดไดตัดรายการ

ระหวางกันออกแลว กําไร(ขาดทุน)จากการขายคํานวณจากยอดรายไดหักดวยตนทุนขายและงานรับจาง คาใชจายในการขาย 

และคาใชจายในการบริหาร สวนรายไดอื่นไมสามารถปนสวนได

ขอมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ)

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑเพ่ืองานอุตสาหกรรม ซ้ือมาขายไปและ

ผลิตในประเทศ ผลิตตางประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตตางประเทศ สายงานแมพิมพ ยอดรวม

รายไดจากการขายและงานรับจาง 581,032 14,007 1,485,786 246,338 131,824 2,458,987

รายไดระหวางบริษัทยอย (126,156) - (15,755) - (4,733) (146,644)

รวมรายไดจากการขายและงานรับจาง 454,876 14,007 1,470,031 246,338 127,091 2,312,343

กําไรจากการขายตามสวนงาน 49,930 1,386 96,259 8,040 3,711 159,326

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ (17,918)

รายไดอื่น 22,381

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย (38,392)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

   และกิจการรวมคา 16,087

กําไรกอนภาษีเงินได 141,484

ภาษีเงินได (11,535)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 129,949

ขอมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ)

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑเพ่ืองานอุตสาหกรรม ซ้ือมาขายไปและ

ผลิตในประเทศ ผลิตตางประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตตางประเทศ สายงานแมพิมพ ยอดรวม

รายไดจากการขายและงานรับจาง 579,028 12,606 1,313,061 44,797 146,444 2,095,936

รายไดระหวางบริษัทยอย (55,521) - (17,275) (532) (17,036) (90,364)

รวมรายไดจากการขายและงานรับจาง 523,507 12,606 1,295,786 44,265 129,408 2,005,572

กําไรจากการขายตามสวนงาน 61,800 638 98,674 2,944 (18,568) 145,488

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ 5,271

รายไดอื่น 30,887

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย (29,612)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

   และกิจการรวมคา 6,102

กําไรกอนภาษีเงินได 158,136

ภาษีเงินได (32,351)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 125,785



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 
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6 กําไรตอหุน

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตามจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวและถือโดยบุคคลภายนอกระหวางงวด (พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 : จํานวน 270,990,480 หุน)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงานดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด

7 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินฝากประจําธนาคาร 5,986 7,271 - -

หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดประเภท

   เปนเงินลงทุนเผ่ือขาย 79 79 - -

บวก  สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 9 9 - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 6,074 7,359 - -

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจําของบริษัทยอยเปนเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 1.75 ถึง 8.50 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555: รอยละ 2.00 ถึง 8.25 ตอป)

เงินลงทุนชั่วคราวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

พันบาท พันบาท

ยอดตนงวด (ตรวจสอบแลว) 7,359 -

การลงทุนเพ่ิมขึ้น 5 -

จําหนายเงินลงทุน (1,227) -

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (63) -

ยอดปลายงวด (ยังไมไดตรวจสอบ) 6,074 -



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 
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8 ลูกหนี้การคา - สุทธิ

ลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหนี้การคาบุคคลภายนอก 1,472,566 1,344,118 1,192,699 1,104,136

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,740) (4,740) (4,426) (4,426)

ลูกหนี้การคาบุคคลภายนอก - สุทธิ 1,467,826 1,339,378 1,188,273 1,099,710

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุ 15.2) 339,190 346,246 423,183 422,892

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,807,016 1,685,624 1,611,456 1,522,602

ลูกหนี้การคาสามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,436,098 1,257,876 1,233,221 1,093,157

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 323,488 381,432 299,218 354,712

คางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 15,251 17,022 25,285 20,856

คางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน 21,359 22,197 28,827 37,281

คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป 15,560 11,837 29,331 21,022

   รวม 1,811,756 1,690,364 1,615,882 1,527,028

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,740) (4,740) (4,426) (4,426)

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,807,016 1,685,624 1,611,456 1,522,602



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา 

9.1 บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

อัตรารอยละของการถือหุน 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแลว)

จัดต้ังข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม คาเผ่ือ ราคาตาม คาเผ่ือ ราคาตาม

ประเภทกิจการ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 ราคาทุน การดอยคา บัญชี - สุทธิ ราคาทุน การดอยคา บัญชี - สุทธิ

บริษัทยอย

บริษัทในประเทศ

บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด ผลิตผลิตภัณฑเมลามีน ประเทศไทย 100.0 100.0 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

บริษัท พี.อี.ที. บโลว จํากัด ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

บริษัท พีอีที สยาม จํากัด ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 6,250 - 6,250 6,250 - 6,250

บริษัท ศรีไทย โมลดส จํากัด ผลิตแมพิมพ ประเทศไทย 71.0 71.0 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000

บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 70.0 70.0 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด ผลิตแมพิมพและผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 51.0 51.0 61,200 - 61,200 61,200 - 61,200

227,450 - 227,450 227,450 - 227,450

บริษัทตางประเทศ

Srithai (Vietnam) Co., Ltd ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและเมลามีน ประเทศเวียดนาม 100.0 100.0 433,745 (48,200) 385,545 252,374 (48,200) 204,174

Srithai Superware India Ltd. คาขายผลิตภัณฑเมลามีน ประเทศอินเดีย 82.4 82.4 25,091 - 25,091 25,091 - 25,091

458,836 (48,200) 410,636 277,465 (48,200) 229,265

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 686,286 (48,200) 638,086 504,915 (48,200) 456,715



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา (ตอ)

9.1 บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ (ตอ)

ขอมูลทางการเงินรวม (พันบาท) ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

อัตรารอยละของการถือหุน เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแลว)
(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

จัดตั้งข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม คาเผ่ือการ ราคาตาม คาเผ่ือการ ราคาตาม
ประเภทกิจการ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 ราคาทุน ดอยคา บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ดอยคา บัญชี - สุทธิ

บริษัทรวม
บริษัทในประเทศ
บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากัด คาขายผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 48.0 48.0 7,485 17,752 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ผลิตผงเมลามีน ประเทศไทย 45.0 45.0 192,060 181,863 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000
บริษัท เอส. เค. ไอ. เซรามิคส จํากัด* ผลิตเคร่ืองใชเซรามิค ประเทศไทย 42.0 42.0 - - 52,500 (52,500) - 52,500 (52,500) -
บริษัท ชีวามาลา จํากัด ชุบแมพิมพและผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกและเมลามีน ประเทศไทย 40.0 40.0 20,155 18,603 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ จํากัด ผลิตบรรจุภัณฑ ประเทศไทย 39.2 39.2 42,753 43,244 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156
บริษัท โซโคะ ศรีไทย จํากัด* ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) -

262,453 261,462 247,560 (100,885) 146,675 247,560 (100,885) 146,675
บริษัทตางประเทศ
Beijing Huatai Replica of Porcelain

Products Co., Ltd. ผลิตผลิตภัณฑเมลามีน ประเทศจีน 40.0 40.0 13,515 15,363 25,865 (10,000) 15,865 25,865 (10,000) 15,865
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภัณฑเมลามีน ประเทศอินโดนีเซีย 32.5 32.5 16,670 16,867 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438

30,185 32,230 63,303 (10,000) 53,303 63,303 (10,000) 53,303

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 292,638 293,692 310,863 (110,885) 199,978 310,863 (110,885) 199,978

กิจการรวมคา
บริษัทในประเทศ
บริษัท ศรีไทย-ออตโต (ประเทศไทย) จํากัด คาขายผลิตภัณฑพลาสติก ประเทศไทย 50.0 50.0 12,308 11,406 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

รวมเงินลงทุนในกิจการรวมคา 12,308 11,406 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 304,946 305,098 315,863 (110,885) 204,978 315,863 (110,885) 204,978

* บริษัทรวมไดเลิกดําเนินกิจการแลว และอยูในระหวางการชําระบัญชี 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา (ตอ)

9.2 เหตุการณสําคัญ

ก) การลงทุนในบริษัทยอย

Srithai (Vietnam) Company Limited

ในระหวางป พ.ศ. 2555 Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 11.10 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนเพ่ิมตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 และเม่ือวันที่ 

3 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทจายชําระเงินเพ่ิมทุนในบริษัทยอยดังกลาวบางสวนโดยทําสัญญาแปลงเงินใหกูยืมระยะสั้นเปน 

เงินเพ่ิมทุนจํานวน 6.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทา 181.37 ลานบาท

ข) การจายเงินปนผลของบริษัทยอย

บริษัท ศรีไทย โมลดส จํากัด

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ศรีไทย โมลดส จํากัด เม่ือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุนไดมี

มติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของบริษัทยอยประจําป พ.ศ. 2555 ในอัตราหุนละ 10.00 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

10.00 ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 7.10 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 71.00

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย

และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว) 4,842,890 57,931 3,868,198 48,565

ซื้อสินทรัพย 135,653 2,206 103,453 801

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (139,855) (3,817) (113,353) (3,102)

จําหนายสินทรัพย - ราคาทุน (4,597) - (26,849) -

- คาเสื่อมราคาสะสม 4,057 - 8,558 -

ตัดจายสินทรัพย - ราคาทุน (1,004) - (1,004) -

- คาเสื่อมราคาสะสม 746 - 746 -

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (34,561) (24) - -

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ (ยังไมไดตรวจสอบ) 4,803,329 56,296 3,839,749 46,264

จํานวนเงินที่ผูกพันไวสําหรับ

   รายจายฝายทุนในอนาคต 151,134 5,689 140,636 1,730



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 
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10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ)

กลุมบริษัทไดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรสวนหนึ่งไวกับธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะยาว

และเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)

- ที่ดินและอาคาร - 619.0 - 619.0

บริษัทยอย:

บริษัท ศรีไทยโมลดส จํากัด 

- ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร 38.5 38.5 - -

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด 

- ที่ดินและเครื่องจักร 166.3 166.3 - -

บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด

- ที่ดินและเครื่องจักร 19.1 19.1 - -

ในระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 บริษัทไดไถถอนที่ดินและอาคารที่เปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะยาว และ

เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารพาณิชยในประเทศ 2 แหงเรียบรอยแลว

11 เงินกูยืม

11.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,390 1,792 - -

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

- เงินบาท 923,000 790,000 920,000 790,000

- เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา - 49,170 - -

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

   ระยะสั้น 924,390 840,962 920,000 790,000



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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11 เงินกูยืม (ตอ)

11.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศที่เปนเงินบาทจํานวน 923.00 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 : 790.00 ลานบาท) เปนต๋ัวสัญญาใชเงินแบบเรียกคืนเม่ือทวงถาม และแบบมีอายุไมเกิน 3 เดือน มีดอกเบี้ยในอัตราคงที่

ตลอดอายุเงินกู (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : มีดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตลอดอายุเงินกู)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทยอยในตางประเทศที่เปนเงินดอลลารจํานวน 1.58 ลานดอลลาร หรือ

เทียบเทาเงินบาทจํานวน 49.17 ลานบาท เปนสัญญาเงินกูระยะสั้นอายุไมเกิน 3 เดือน มีดอกเบี้ยในอัตรา Cost of Fund ของธนาคาร

พาณิชยแหงหนึ่งในประเทศเวียดนามบวกสวนเพ่ิม และค้ําประกันโดยบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

11.2 เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาวมีกําหนดชําระคืนดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 570,053 532,901 477,041 463,470

เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 1,744,004 1,852,107 1,208,724 1,300,841

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,314,057 2,385,008 1,685,765 1,764,311

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ มีดอกเบี้ยทั้งแบบอัตราคงที่ อัตรา MLR อัตรา 

MLR หักสวนลด และอัตรา Prime rate หักสวนลด สวนเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยในตางประเทศมีดอกเบี้ยในอัตรา Cost of

Fund บวกสวนเพ่ิม

เง่ือนไขการชําระคืนไมไดเปลี่ยนแปลงจากที่ไดเปดเผยไวในงบการเงินประจําป พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจํานวน 432.00 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวามคม พ.ศ. 2555 : 435.00

ลานบาท) ค้ําประกันโดยบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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11 เงินกูยืม (ตอ)

11.2 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

พันบาท พันบาท

ยอดยกมาตนงวด (ตรวจสอบแลว) 2,385,008 1,764,311

เงินกูเพ่ิม 36,602 -

จายชําระคืน (84,734) (78,546)

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (22,819) -

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยังไมไดตรวจสอบ) 2,314,057 1,685,765

11.3 วงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกออกมาใช

วงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกออกมาใช ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม

31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแลว)

วงเงินเบิก วงเงินกูยืม วงเงินกู วงเงินเบิก วงเงินกูยืม วงเงินกู

เกินบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน เกินบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ป - 63,180 - - 105,740 -

- ไมมีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน 147,340 - 252,443 191,408 - 197,653

อัตราดอกเบี้ยคงที่

- ไมมีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,990,591 - - 2,039,487

147,340 63,180 4,243,034 191,408 105,740 2,237,140



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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11 เงินกูยืม (ตอ)

11.3 วงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกออกมาใช (ตอ)

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแลว)

วงเงินเบิก วงเงินกูยืม วงเงินกู วงเงินเบิก วงเงินกูยืม วงเงินกู

เกินบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน เกินบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ป - - - - - -

- ไมมีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน 100,531 - - 145,000 - -

อัตราดอกเบี้ยคงที่

- ไมมีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,630,591 - - 1,979,487

100,531 - 3,630,591 145,000 - 1,979,487

12 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีในอัตรา

รอยละ 15.00 ถึง 25.00 และรอยละ 20.00 ตามลําดับ (อัตราภาษีเงินไดที่ใชในงวดระหวางกาล พ.ศ. 2555 คืออัตรารอยละ 15.00 ถึง 

25.00 และรอยละ 23.00 ตามลําดับ)

13 ภาระผูกพันและเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนารวมทั้ง

สัญญาตางๆที่แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ยกเวนที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

ขอมูลทางการเงินขอ 10



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

22

14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและขอมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

14.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวด 141,484 158,136 110,155 126,925

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ

   (จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 141,439 118,928 114,770 101,968

คาตัดจําหนาย 12,548 10,949 9,326 9,295

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 10 3,817 3,460 3,102 3,096

คาตัดจายสินทรัพย 854 1,608 854 1,589

คาเผ่ือสินคาลาสมัยและคาเผ่ือมูลคา

   ราคาขายตํ่ากวาทุน (โอนกลับ) 232 (1,500) - (1,500)

กําไรจากการจําหนาย

   สินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน (674) (3,344) (1,578) (5,897)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

   ของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่

     เกี่ยวของกัน - - 1,543 -

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 13,400 (139) 12,175 860

ดอกเบี้ยรับ (783) (566) (270) (102)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

   ในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (16,087) (6,102) - -

รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนใน

   บริษัทยอยและบริษัทรวม - - (21,497) -

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย 38,392 29,612 28,608 27,609

ยอดยกไป 334,622 311,042 257,188 263,843



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและขอมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม (ตอ)

14.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมา 334,622 311,042 257,188 263,843

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและ

หนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (138,846) (32,010) (100,020) 8,876

ลูกหน้ีอ่ืน (770) 1,806 1,688 (9,196)

สินคาคงเหลือ (181,637) (150,809) (173,983) (105,869)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 14,483 (2,040) (7,894) 2,252

สินทรัพยอ่ืน 34,245 (3,069) 37,381 (988)

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 14,050 13,461 (98,011) (6,985)

เจาหนี้อ่ืน 18,391 34,626 7,837 20,327

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (17,924) (4,507) (10,225) (3,180)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (262) 7,091 (1,976) 5,465

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,352 175,591 (88,015) 174,545

14.2 ขอมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติมประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพย (หมายเหตุ 10) 135,653 207,030 103,453 142,301
หัก เจาหนี้สินทรัพยถาวรลดลง 10,533 46,441 7,735 26,946

เจาหนี้สินทรัพยถาวรกิจการที่เกี่ยวของกัน
(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (47) (66) 1,751 605

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (97) 85 (97) 85

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยถาวร 146,042 253,490 112,842 169,937



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและขอมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม (ตอ)

14.2 ขอมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติมประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ (ตอ)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพยไมมีตัวตน

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 10) 2,206 1,082 801 146

หัก เจาหนี้สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 481 859 481 1,389

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 2,687 1,941 1,282 1,535

15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน

15.1 นโยบายของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวกับรายการคากับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ก) การขายและซื้อสินคาและบริการ

บริษัทไดดําเนินการคาตามปกติกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ/ขายสินคาและบริการกับบุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวของกัน ตามราคาที่ใกลเคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก เวนแตกรณีการขายสินคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทใชราคาตนทุนขายบวกกําไรขั้นตน และระยะเวลาชําระหนี้ที่ใชสําหรับกิจการ

ที่เกี่ยวของกันดังกลาวจะยาวกวาระยะเวลาชําระหนี้ตามปกติที่กําหนดไว 30 ถึง 90 วัน 

คาซอมแมพิมพและคาจางฉีด บริษัทคิดราคากับกิจการที่เกี่ยวของกันตามราคาตนทุนบวกกําไรขั้นตน 

ข) รายไดจากการบริการ

คาเชาสํานักงานและอาคารโรงงาน บริษัทไดดําเนินการคิดคาเชารับกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามสัญญาเชา โดยมีอัตราคาเชา

คิดตามความเหมาะสมของสถานที่ต้ัง และลักษณะของการใชงานของพ้ืนที่นั้น ๆ

คาเชาเครื่องจักรและแมพิมพ บริษัทไดดําเนินการคิดคาเชากับกิจการที่เกี่ยวของกันตามสัญญาเชาที่ตกลงกัน 

ค) รายไดคาบริหารการจัดการ

กลุมบริษัทมีรายไดคาบริหารการจัดการกับกิจการรวมคาคิดราคาระหวางกันตามสัญญาใหบริการดานการจัดการที่ตกลงกัน

ง) การขายสินทรัพยถาวร

ราคาขายสินทรัพยถาวรคิดจากราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร และระยะเวลาชําระหนี้ที่ใชสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกันเทากับ

ระยะเวลาชําระหนี้ปกติที่กําหนดไว 60 วัน



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

รายการตอไปนี้เปนรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ

15.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 84,008 76,679

บริษัทรวม 112,186 133,154 112,186 133,154

กิจการรวมคา 7,525 7,651 7,510 7,618

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 219,479 205,441 219,479 205,441

รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 339,190 346,246 423,183 422,892

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทยอย  - เงินปนผลคางรับ - - 7,098 -

- ลูกหนี้อื่น - - 22,638 3,968

บริษัทรวม - เงินปนผลคางรับ 15,372 973 15,372 973

- ลูกหนี้อื่น 488 538 488 538

กิจการรวมคา 143 145 143 145

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 204 221 204 221

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 16,207 1,877 45,943 5,845

หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (973) (973) (973) (973)

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 15,234 904 44,970 4,872

เงินใหกูยืมระยะส้ัน

บริษัทยอย - - - 182,914

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - - - 182,914

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 6.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทา 182.91 ลานบาท 

แก Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย คิดดอกเบี้ย SIBOR (3 เดือน) บวกสวนเพ่ิมและไมมีหลักประกัน บริษัท

กําหนดใหบริษัทยอยชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินตนภายในระยะเวลา 1 ป 

เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดทําสัญญาแปลงเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย เพ่ือเปลี่ยนเปนเงินเพ่ิมทุนในบริษัทยอย

ดังกลาวทั้งจํานวน (หมายเหตุ 9.2 (ก))



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

15.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด (ตอ)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 80,293 52,439

บริษัทรวม 122,481 112,261 104,797 104,242

กิจการรวมคา - 124 - 124

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 11,720 15,317 9,272 13,588

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 134,201 127,702 194,362 170,393

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทยอย - เจาหนี้อื่น - - 930 3,479

- เจาหนี้สินทรัพยถาวร - - 597 2,396

บริษัทรวม 2,485 3,208 2,485 3,191

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น - เจาหนี้อื่น 12 - 12 -

- เจาหนี้สินทรัพย

ถาวร

47 - 47 -

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,544 3,208 4,071 9,066

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ผูถือหุน 3,000 - - -

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งโดยกูยืมจากผูถือหุน

รายหนึ่งจํานวน 3.00 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.00 ตอป และมีกําหนดชําระคืนภายใน 6 เดือน (วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 : ไมมี)



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

15.3 รายการท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด

รายไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและงานรับจาง

บริษัทยอย - - 48,897 40,269

บริษัทรวม 81,684 68,608 81,684 68,608

กิจการรวมคา 7,073 8,157 7,024 8,107

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 129,779 132,233 129,779 132,233

รวมรายไดจากการขายและงานรับจาง 218,536 208,998 267,384 249,217

รายไดอ่ืน

รายไดจากการบริการ

บริษัทยอย - - 6,666 4,710

บริษัทรวม 1,026 120 1,026 120

กิจการรวมคา 155 149 155 149

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน 533 394 533 394

รวม 1,714 663 8,380 5,373

รายไดคาบริหารการจัดการ

บริษัทยอย - - 1,080 950

กิจการรวมคา 250 250 250 250

รวม 250 250 1,330 1,200

ดอกเบี้ยรับ

บริษัทยอย - - - 10

รวม - - - 10

รายไดเงินปนผล

บริษัทยอย - - 7,098 -

บริษัทรวม 14,399 - 14,399 -

รวม 14,399 - 21,497 -

รวมรายไดอ่ืน 16,363 913 31,207 6,583

รายไดจากการขายสินทรัพยถาวร

บริษัทยอย - - 19,648 41,358

รวมรายไดจากการขายสินทรัพยถาวร - - 19,648 41,358



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

15.3 รายการท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด (ตอ)

คาใชจายสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตนทุนขายและงานรับจาง

การซื้อสินคา

   บริษัทยอย - - 95,079 45,606

   บริษัทรวม 123,297 131,022 106,760 104,290

   กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 6,838 4,844 4,400 3,034

      รวม 130,135 135,866 206,239 152,930

คาใชจาย

การใชบริการ

   บริษัทยอย - - 1,602 4,239

   บริษัทรวม 1,003 760 1,003 760

   กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 110 242 110 242

      รวม 1,113 1,002 2,715 5,241

ยอดซื้อสินทรัพยถาวร

   บริษัทยอย - - 1,065 250

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 44 62 44 -

      รวม 44 62 1,109 250



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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15 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ)

15.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาตอบแทนกรรมการ 363 363 363 363

คาตอบแทนผูบริหาร

   ผลประโยชนระยะสั้น 25,229 24,293 15,452 15,117

   ผลประโยชนหลังออกจากงาน 562 419 448 325

   ผลประโยชนระยะยาวอื่น 11 5 11 5

รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 26,165 25,080 16,274 15,810

15.5 บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

ในงวด/ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทมิไดมีรายการคาที่มีสาระสําคัญ

กับผูถือหุน ผูบริหาร และกรรมการของกลุมบริษัท



บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุแบบยอประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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16 เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน

16.1 การจายเงินปนผล

บริษัท

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิของบริษัทประจําป พ.ศ. 2555 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 298.09 ลานบาท และมีกําหนดจาย

ชําระในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บริษัทยอย - บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ

ใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของบริษัทยอยประจําป พ.ศ. 2555 ในอัตราหุนละ 10.00 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 30.00 ลานบาท 

โดยบริษัทจะไดรับเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 30.00 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 100

บริษัทยอย - บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด เม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหุนไดมี

มติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของบริษัทยอยประจําป พ.ศ. 2555 ในอัตราหุนละ 25.00 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 30.00

ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 15.30 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 51.00 

16.2 การลงทุนในบริษัทยอยแหงใหมในอินเดีย

บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited เพ่ือทําธุรกิจผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑเมลามีนในประเทศอินเดีย โดยมีทุนจดทะเบียน 0.10 ลานรูป โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และไดชําระคาหุน

จํานวน 0.10 ลานรูป หรือเทียบเทากับ 0.06 ลานบาท ตอมาเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติ

อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 0.10 ลานรูป เปน 250.00 ลานรูป และเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดจายชําระคาหุน

เพ่ิมทุนบางสวนเปนจํานวนเงิน 110.00 ลานรูป หรือเทียบเทากับ 62.70 ลานบาท

16.3 การลงทุนเพ่ิมใน บริษัท ศรีไทยนาโนพลาส จํากัด

เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนเพ่ิมในบริษัท ศรีไทยนาโนพลาส จํากัด 

ซึ่งบริษัทยอยนี้ดําเนินธุรกิจฉีดชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ โดยการซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 10.63 บาทตอหุน 

ซึ่งเปนมูลคากิจการตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 คิดเปนจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทตองชําระทั้งสิ้น 12.76 ลานบาท 

โดยภายหลังการซื้อหุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของบริษัทจะเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 70 เปนรอยละ 100


