




บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 289,494 271,532 111,453 118,425

เงินลงทุนระยะสั�น 7 12,579 30,438 - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 8 2,072,700 2,007,305 1,557,658 1,622,136

ลูกหนี� อื�น - กิจการอื�น 117,445 118,674 33,864 39,441

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14.1 23,468 46,276 92,776 52,453

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,898,193 1,801,816 1,312,290 1,265,208

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 119,104 86,380 5,894 7,448

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,532,983 4,362,421 3,113,935 3,105,111

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 7 6,012 6,342 - -

เงินลงทุนเผื�อขาย 60,600 61,800 60,600 61,800

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9.1 - - 1,925,122 1,925,122

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 9.1 202,127 214,374 184,113 184,113

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.1 17,637 17,663 5,000 5,000

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ 113,016 113,016 47,170 47,170

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 124,409 125,877 489,806 491,275

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 5,913,137 6,064,937 3,611,943 3,654,728

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 44,082 47,014 17,284 18,696

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 120,072 118,939 84,601 84,602

สิทธิการเช่า - สุทธิ 105,957 110,186 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 27,278 61,506 18,834 19,287

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,734,327 6,941,654 6,444,473 6,491,793

รวมสินทรัพย์ 11,267,310 11,304,075 9,558,408 9,596,904

กรรมการ ………………………………………………………. กรรมการ ……………………………………………………..

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�น 11.1 1,791,531 1,670,858 1,340,000 1,300,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11.2 786,722 774,801 536,699 539,877

เจา้หนี�การคา้ - กิจการอื�น 845,565 735,483 508,479 470,786

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14.1 86,309 115,079 95,328 145,690

เจา้หนี� อื�น - กิจการอื�น 295,985 311,350 201,481 206,047

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14.1 257 307 1,892 943

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 25,239 40,273 17,622 32,041

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,831,608 3,648,151 2,701,501 2,695,384

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 11.2 2,136,797 2,344,620 1,513,670 1,647,205

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,192 1,378 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 382,999 376,702 305,972 301,482

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,520,988 2,722,700 1,819,642 1,948,687

รวมหนี�สิน 6,352,596 6,370,851 4,521,143 4,644,071

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้

มูลค่าที�ชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

ส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซื�อคืน 19,928 19,928 19,928 19,928

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 250,000 250,000 250,000 250,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,803,153 1,755,336 2,040,936 1,955,544

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (119,923) (40,679) 16,496 17,456

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 4,663,063 4,694,490 5,037,265 4,952,833

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 251,651 238,734 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,914,714 4,933,224 5,037,265 4,952,833

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 11,267,310 11,304,075 9,558,408 9,596,904

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,336,222 2,173,700 1,574,994 1,528,423

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,935,563) (1,811,748) (1,319,110) (1,292,918)

กาํไรขั�นต้น 400,659 361,952 255,884 235,505

รายไดเ้งินปันผล - - 73,049 97,799

รายไดอื้�น 11,419 16,008 20,518 29,827

ค่าใชจ่้ายในการขาย (194,423) (190,386) (154,575) (158,790)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (116,336) (108,901) (82,505) (85,415)

ตน้ทุนทางการเงิน (45,809) (37,752) (25,906) (28,880)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10,187 18,554 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 65,697 59,475 86,465 90,046

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (4,934) (5,305) (1,073) (650)

กาํไรสําหรับงวด 60,763 54,170 85,392 89,396

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย (1,200) (1,680) (1,200) (1,680)

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (78,313) (5,890) - -

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 240 336 240 336

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (79,273) (7,234) (960) (1,344)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (79,273) (7,234) (960) (1,344)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (18,510) 46,936 84,432 88,052

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 47,817 48,148 85,392 89,396

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,946 6,022 - -

กาํไรสําหรับงวด 60,763 54,170 85,392 89,396

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (31,427) 40,472 84,432 88,052

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,917 6,464 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (18,510) 46,936 84,432 88,052

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 6

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.02 0.02 0.03 0.03

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กาํไรสะสม รวม

ส่วนที�จัดสรรแล้ว กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิทุนจาก - ทุนสํารอง ส่วนที�ยงั การแปลงค่า เงนิลงทุน ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญซื�อคืน ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ เผื�อขาย เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 250,000 1,755,336 (58,135) 17,456 (40,679) 4,694,490 238,734 4,933,224

กาํไรสาํหรับงวด - - - 47,817 - - - 47,817 12,946 60,763

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - (78,284) (960) (79,244) (79,244) (29) (79,273)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 250,000 1,803,153 (136,419) 16,496 (119,923) 4,663,063 251,651 4,914,714

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 228,000 1,792,123 (52,450) 14,864 (37,586) 4,712,370 244,728 4,957,098

กาํไรสาํหรับงวด - - - 48,148 - - - 48,148 6,022 54,170

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - (6,332) (1,344) (7,676) (7,676) 442 (7,234)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 228,000 1,840,271 (58,782) 13,520 (45,262) 4,752,842 251,192 5,004,034

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กาํไร(ขาดทุน)

กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื�น รวม

ส่วนที�จัดสรรแล้ว กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิทุนจาก - ทุนสํารอง ส่วนที�ยงั เงนิลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญัซื�อคืน ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 250,000 1,955,544 17,456 17,456 4,952,833

กาํไรสาํหรับงวด - - - 85,392 - - 85,392

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - (960) (960) (960)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 250,000 2,040,936 16,496 16,496 5,037,265

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 228,000 1,842,654 14,864 14,864 4,815,351

กาํไรสาํหรับงวด - - - 89,396 - - 89,396

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - - (1,344) (1,344) (1,344)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 228,000 1,932,050 13,520 13,520 4,903,403

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้สําหรับงวด 65,697 59,475 86,465 90,046

รายการปรับปรุง

   คา่เสื�อมราคา 194,244 192,922 127,971 134,819

   คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 3,863 3,492 2,040 2,181

   คา่ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 497 520 - -

   คา่ตดัจ่ายสินทรัพย์ 2,534 4,745 2,517 4,745

   คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) - (6,718) - -

   คา่เผื�อสินคา้ลา้สมยัและคา่เผื�อสินคา้ที�มี

   ราคาทุนสูงกวา่ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ (โอนกลบั) (5,315) - (5,000) -

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 6,300

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยอื์�น - 224 - 224

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (404) (480) (2,540) (7,001)

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,297 8,600 4,490 6,364

   ดอกเบี�ยรับ (1,644) (850) (738) (741)

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (10,187) (18,554) - -

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 14.2 - - (73,049) (97,799)

   ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่าย 45,809 37,752 25,906 28,880

301,391 281,128 168,062 168,018

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้ (24,090) 71,147 64,032 96,940

ลูกหนี� อื�น 7,513 (18,142) 5,670 11,541

สินคา้คงเหลือ (111,916) (73,278) (42,206) (2,361)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (2,592) (1,689) 1,554 4,013

สินทรัพยอื์�น 4,389 (7,827) 453 (1,333)

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้ 68,919 (85,403) (12,099) (36,401)

เจา้หนี� อื�น (1,602) 37,503 7,768 6,473

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (16,426) (23,346) (14,432) (17,858)

เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (166) - -

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 225,586 179,927 178,802 229,032

จ่ายดอกเบี�ย (46,104) (37,084) (26,202) (27,858)

จ่ายภาษีเงินได้ (5,823) (10,284) (819) (851)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 173,659 132,559 151,781 200,323

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) 18,698 (34,456) - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (154,812) (193,772) (112,537) (110,044)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,450) (1,983) (526) (123)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,121 592 5,378 17,966

ดอกเบี�ยรับ 1,551 760 645 644

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 45,000 - 45,000 15,000

เงินปันผลรับจากบริษทัอื�น - 2,400 - 2,400

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (89,892) (226,459) (62,040) (74,157)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) 140,164 (499,189) 40,000 (610,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 23,190 600,000 - 600,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 (174,468) (147,516) (136,713) (104,335)

เงินสดจ่ายคืนหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,187) (2,383) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (13,301) (49,088) (96,713) (114,335)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 70,466 (142,988) (6,972) 11,831

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 271,532 620,970 118,425 182,456

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน (52,504) (18,334) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 289,494 459,648 111,453 194,287

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการซื�อสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน - 902 - -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิ�มเตมิประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี�

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ซื�อสินทรัพย ์(หมายเหตุ 10) 144,567 167,019 100,774 90,933

หกั เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวร(เพิ�มขึ�น)ลดลง 10,245 27,655 12,143 17,487

สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่าการเงิน - (902) - -

เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวรกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง - - (380) 1,624

เงินสดจ่ายเพิ�มซื�อสินทรัพยถ์าวร 154,812 193,772 112,537 110,044

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 10) 1,554 1,944 630 84

หกั เจา้หนี� สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(เพิ�มขึ�น)ลดลง (104) 39 (104) 39

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,450 1,983 526 123

เงนิปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้

(หมายเหตุ 14.2) 22,050 - 73,049 97,799

หกั เงินปันผลคา้งรับ(เพิ�มขึ�น)ลดลง 22,950 - (28,049) (82,799)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 45,000 - 45,000 15,000

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

10

pย3 

1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทยและดาํเนินงานตามที�อยู่

ที�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี�

15 ถนนสุขสวสัดิ�  ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสินค้าหลกัออกเป็นผลิตภัณฑ์เครื� องใช้

ในครัวเรือน ผลิตภณัฑเ์พื�องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซื�อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 นโยบายการบัญชี  

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั

(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบ 

ที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปี ซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ�มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีความหมายขดัแยง้หรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

รายจ่ายที�เกิดขึ� นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดวา่จะได้



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�นาํเสนอ

3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที�มาของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี� แสดงถึงเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งันี�

• ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น

• ขอ้มูลระดับที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดม้าจากข้อมูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่

สามารถสังเกตได)้ 

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ข้อมูล

ระดบัที� 1

ข้อมูล

ระดบัที� 2

ข้อมูล

ระดบัที� 3 รวม

ข้อมูล

ระดบัที� 1

ข้อมูล

ระดบัที� 2

ข้อมูล

ระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์ทางการเงนิเผื�อขาย

ตราสารทุน 61 - - 61 62 - - 62

สินทรัพย์รวม 61 - - 61 62 - - 62
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4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของ 

วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายติุธรรมนี� ถูกจดัอยูใ่นระดบัที� 1 ของลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด

ขั�นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

หน่วยงานดา้นการเงินของกลุ่มกิจการไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับการรายงานในงบการเงิน 

ซึ� งไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารดา้นการเงินในแต่ละไตรมาส

5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ก่อนปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดแ้สดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั โดยแยกตามผลิตภณัฑ์จากฐานการผลิตใน

ประเทศ และฐานการผลิตต่างประเทศ ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน

โดยพิจารณาจากสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการดาํเนินงานในประเทศและฐานการดาํเนินงานในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสาย

ธุรกิจพลาสติก ประกอบดว้ยส่วนงานเครื�องใชใ้นครัวเรือน ส่วนงานเพื�องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพต์าม

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเพื�อพิจารณากําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน ยอดรายได้

ไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายไดห้ักดว้ยตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้าย

ในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนรายไดอื้�นไม่สามารถปันส่วนได้

กลุ่มกิจการไดมี้การปรับยอ้นหลงัขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2559 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบซึ� งการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั�น และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของกลุ่มกิจการ
ข้อมูลทางการเงินรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

ส่วนงานผลิตภณัฑ์เครื�องใช้ในครัวเรือน ส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม เครือข่าย

กิจการในประเทศ กิจการในต่างประเทศ กิจการในประเทศ กิจการในต่างประเทศ และแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 473 74 1,422 395 96 2,460

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (66) (5) (38) (1) (14) (124)

รวมรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 407 69 1,384 394 82 2,336

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 40 (13) 71 9 (12) 95

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ - สุทธิ (5)

รายไดอื้�น 12
ตน้ทุนทางการเงิน (46)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 10

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 66

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5)

กาํไรสาํหรับงวด 61
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

ส่วนงานผลิตภณัฑ์เครื�องใช้ในครัวเรือน ส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม เครือข่าย

กิจการในประเทศ กิจการในต่างประเทศ กิจการในประเทศ กิจการในต่างประเทศ และแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 490 74 1,381 301 47 2,293

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (81) (1) (27) (4) (6) (119)

รวมรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 409 73 1,354 297 41 2,174

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน 26 1 59 13 (34) 65

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ - สุทธิ (2)

รายไดอื้�น 16

ตน้ทุนทางการเงิน (38)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 18

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 59

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5)

กาํไรสาํหรับงวด 54

6 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัตาม

จาํนวนหุน้สามญัที�ชาํระแลว้และถือโดยบุคคลภายนอกระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 48 48 85 89

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�

ถืออยูใ่นระหวา่งงวด (ลา้นหุน้) 2,710 2,710 2,710 2,710

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.02 0.02 0.03 0.03

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวดที�นาํเสนอรายงานดงันั�นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด
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7 เงินลงทุนระยะสั�นและเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินฝากประจาํ 13 30 - -

รวมเงินลงทุนระยะสั�น 13 30 - -

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 6 6 - -

รวมเงินลงทุนระยะสั�นและเงินฝาก

ธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 19 36 - -

เงินฝากประจาํของบริษทัย่อยเป็นเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 6.5 ถึง 7.0 ต่อปี (วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: ร้อยละ 6.5 ถึง 7.0 ต่อปี)

บริษทัย่อยไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 6 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 6 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัคํ�าประกนัภาษี

และคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

8 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น 1,758 1,695 1,231 1,221

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (17) (17) (9) (9)

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�น - สุทธิ 1,741 1,678 1,222 1,212

ลูกหนี� การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

    (หมายเหตุ 14.1) 332 329 386 460

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - (50) (50)

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 332 329 336 410

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,073 2,007 1,558 1,622
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8 ลูกหนี�การค้า - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ที�เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี�ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,563 1,441 1,117 1,091

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 420 475 325 416

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 53 46 53 47

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 29 33 37 43

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 25 29 85 84

รวม 2,090 2,024 1,617 1,681

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (17) (17) (59) (59)

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,073 2,007 1,558 1,622

กลุ่มกิจการมีระยะเวลาชาํระหนี�สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามปกติคือ 30 ถึง 180 วนั 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�เกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี�ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 266 236 255 306

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 66 89 43 64

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน - 3 5 11

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน - 1 16 17

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป - - 67 62

รวม 332 329 386 460

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - (50) (50)

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 332 329 336 410

กลุ่มกิจการมีระยะเวลาชาํระหนี�สาํหรับลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามปกติคือ 30 ถึง 180 วนั 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

9.1 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี�
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ประเทศที� 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

ประเภทกิจการ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า ราคาตามบัญชี - สุทธิ ราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า ราคาตามบัญชี - สุทธิ

บริษัทย่อย

บริษัทในประเทศ

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศไทย 100.0 100.0 30 - 30 30 - 30

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั
(1)

เลิกกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 20 (20) - 20 (20) -

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 41 - 41 41 - 41

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 71.0 71.0 82 - 82 82 - 82

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 51.0 51.0 61 - 61 61 - 61

234 (20) 214 234 (20) 214

บริษัทต่างประเทศ

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศเวียดนาม 100.0 100.0 1,229 - 1,229 1,229 - 1,229

Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd. ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 100.0 100.0 482 - 482 482 - 482

Srithai Superware India Ltd. คา้ขายผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 82.4 82.4 25 (25) - 25 (25) -

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,970 (45) 1,925 1,970 (45) 1,925

ราคาทุน (หน่วย : ล้านเวียดนามดอง)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่อยโดยอ้อม

บริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Co,. Ltd.

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศเวียดนาม 100.0 100.0 424,920 424,920

(เทียบเท่า 663 ลา้นบาท) (เทียบเท่า 663 ลา้นบาท)

(1) บริษทัยอ่ยจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ และอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

9.1 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ประกอบด้วยรายละเอยีดดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : ล้านบาท)
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

ประเทศที� 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ค่าเผื�อการ ราคาตาม ค่าเผื�อการ ราคาตาม
ประเภทกิจการ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทร่วม
บริษัทในประเทศ
บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 48.0 48.0 16 21 10 - 10 10 - 10
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ผลิตผงเมลามีน ประเทศไทย 45.0 45.0 102 111 90 - 90 90 - 90
บริษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั(1) เลิกกิจการ ประเทศไทย 42.0 42.0 - - 53 (53) - 53 (53) -
บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศไทย 40.0 40.0 35 33 20 - 20 20 - 20
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑ์ ประเทศไทย 39.2 39.2 36 36 27 - 27 27 - 27

บริษทั โซโคะ๊ ศรีไทย จาํกดั(1) เลิกกิจการ ประเทศไทย 24.0 24.0 - - 48 (48) - 48 (48) -
189 201 248 (101) 147 248 (101) 147

บริษัทต่างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศ

อินโดนีเซีย 32.5 32.5 13 13 37 - 37 37 - 37

13 13 37 - 37 37 - 37

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 202 214 285 (101) 184 285 (101) 184

การร่วมค้า
บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 50.0 50.0 18 18 5 - 5 5 - 5

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ 18 18 5 - 5 5 - 5

(1) บริษทัร่วมไดเ้ลิกดาํเนินกิจการแลว้ และอยูใ่นระหว่างการชาํระบญัชี
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ)

9.2 เหตุการณ์สําคัญในระหว่างไตรมาสที� 1 ปี พ.ศ. 2560 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัท โคราช ไทย เทค จาํกัด เมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมได้มีมติ 

ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 17 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 51 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 51 ลา้นบาท 

ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0 

10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

การเปลี�ยนแปลงในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์ ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์

และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 6,065 47 3,654 18

ซื�อสินทรัพย์ 144 2 101 1

ค่าเสื�อมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (193) (4) (127) (2)

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (11) - (44) -

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 10 - 30 -

ตดัจ่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (6) - (6) -

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 4 - 4 -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (100) (1) - -

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,913 44 3,612 17

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์ ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์

และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จาํนวนเงินที�ผกูพนัไวส้าํหรับ

รายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคต 179 1 138 1



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

19

10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

กลุ่มกิจการไดจ้าํนองที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรส่วนหนึ� งไวก้ับธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาว

และเงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคาร ซึ� งประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัยอ่ย:

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

- ที�ดิน อาคารและเครื�องจกัร 26 26 - -

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

- ที�ดินและเครื�องจกัร 291 291 - -

11 เงินกู้ยืม

11.1 เงินกู้ยืมระยะสั�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร

   - เงินบาท 1,432 1,359 1,340 1,300

   - เงินเวยีดนามดอง 360 312 - -

รวมเงินกูย้ืมระยะสั�น 1,792 1,671 1,340 1,300
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ)

11.1 เงินกู้ยืมระยะสั�น (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะสั� นจากธนาคารในประเทศเป็นเงินบาทจาํนวน 1,340 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 

1,300 ลา้นบาท) เป็นตั�วสัญญาใชเ้งินแบบเรียกคืนเมื�อทวงถาม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบี�ยในอตัราคงที�ตลอดอายเุงินกู ้

(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: มีดอกเบี�ยในอตัราคงที�ตลอดอายเุงินกู)้

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะสั� นของบริษทัย่อยในต่างประเทศที�เป็นเงินเวยีดนามดองจาํนวน 239,687 ลา้นเวียดนามดอง 

หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 360 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: เงินกูย้มืระยะสั� นที�เป็นเงินเวียดนามดอง จาํนวน 194,911 

ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 312 ลา้นบาท) เป็นสัญญาเงินกู้ระยะสั� นอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบี� ยในอตัรา  

Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ� งในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ�ม (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: มีอตัราดอกเบี�ยในอตัรา 

Cost of Fund ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งในประเทศเวยีดนามบวกส่วนเพิ�ม)

11.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 787 775 537 540

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,355 1,435 1,001 1,038

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 606 685 438 509

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 5 ปี 176 224 75 100

2,137 2,344 1,514 1,647

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,924 3,119 2,051 2,187

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการในประเทศ มีดอกเบี� ยในอัตราคงที� อัตรา MLR หักส่วนลด

อตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ�ม อตัรา FDR บวกส่วนเพิ�มและอตัรา BIBOR บวกส่วนเพิ�ม ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศมีดอกเบี�ยในอตัรา Cost of Fund บวกส่วนเพิ�ม

เงื�อนไขการชาํระคืนไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ)

11.2 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 3,119 2,187

เงินกูเ้พิ�ม 23 -

จ่ายชาํระคืน (174) (136)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (44) -

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,924 2,051

11.3 วงเงินสินเชื�อที�ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้มีรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยืม วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยืม วงเงนิกู้

เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - - -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 218 - 996 206 - 960

อตัราดอกเบี�ยคงที�

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - - -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 4,449 - - 4,477

218 - 5,445 206 5,437
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ)

11.3 วงเงินสินเชื�อที�ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยืม วงเงนิกู้ วงเงนิเบิก วงเงนิกู้ยืม วงเงนิกู้

เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวยีน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - - -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 195 - - 174 - -

อตัราดอกเบี�ยคงที�

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - - - - -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 4,441 - - 4,469

195 - 4,441 174 - 4,469

12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีในอตัรา

ร้อยละ 15.0 ถึง 30.0 และร้อยละ 20.0 ตามลาํดบั (อตัราภาษีเงินไดที้�ใชใ้นงวดระหว่างกาล พ.ศ. 2559 คืออตัราร้อยละ 15.0 ถึง 30.0 

และร้อยละ 20.0 ตามลาํดบั) ซึ� งเป็นอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคบัใช้อยู่ หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้

ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี
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13 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�นในภายหน้า

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้ารวมทั�ง

สัญญาต่างๆ ที�แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัจากปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยกเวน้ที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินขอ้ 10 และเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหนึ� งที�จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา

เพื�อจัดหาและจดัส่งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษทัตกลงจะชาํระค่าบริการ

ตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างด้าวให้บริษัทจัดหาแรงงานต่างดา้วเมื�อแรงงานต่างดา้วไดใ้บอนุญาตทาํงานจากทางราชการและ

ทาํงานครบตามสัญญา ซึ� งบริษัทไดช้าํระเงินค่าบริการให้บริษัทจดัหาแรงงานต่างดา้วเรียบร้อยแล้วตามเงื�อนไขในสัญญาและ

เอกสารเรียกเก็บค่าบริการที�บริษทัไดรั้บ

ต่อมาเมื�อวนัที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื�นฟ้องคดีกบับริษทั โดยกล่าวอา้งว่า บริษทัผิดนัดไม่ชาํระ

ค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และให้บริษทัชดใชค่้าเสียหาย พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั�งแต่วนัฟ้อง

เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระคดีเสร็จสิ�น ต่อมาบริษทัไดแ้ต่งตั�งทนายความและมอบหมายตวัแทนบริษทั เพื�อดาํเนินการต่อสู้คดีตาม

ขั�นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริษทัไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้องแยง้กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้ว

ซึ� งเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทั� งนี� ศาลสืบพยานโจทก์และจาํเลยเสร็จสิ�นแล้ว และนัดฟังคาํพิพากษาในวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

บริษทัประเมินวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่บนัทึกหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นดงักล่าวในงบการเงินนี�
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม        

เดียวกนักบับริษทั (รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั) ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมหรือกระทาํการผ่านบริษัทอื�น นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที�เป็น

เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มต่อกิจการ ผูบ้ริหาร

สาํคญัทั�งที�เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลเหล่านั�น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี� ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเนื� อหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย  

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�นที�มีรายการระหวา่งกนัมีความสัมพนัธ์กบับริษทั โดยผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้น

และเป็นกรรมการบริษทั 

14.1 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั - สุทธิ

บริษทัยอ่ย - - 120 190

บริษทัร่วม 108 111 108 111

การร่วมคา้ 16 13 16 13

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้

และเป็นกรรมการบริษทั 208 205 142 146

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 332 329 386 460

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - - (50) (50)

รวมลูกหนี�การคา้ 

-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั- สุทธิ 332 329 336 410

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัยอ่ย - เงินปันผลคา้งรับ - - 51 -

- ลูกหนี� อื�น - - 19 6

บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 22 45 22 45

- ลูกหนี� อื�น 1 1 1 1

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 23 46 93 52



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

14.1 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

บริษทัยอ่ย - - 48 70
บริษทัร่วม 83 104 45 66
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและญาติ 

   ของผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

   และเป็นกรรมการบริษทั 3 11 2 10

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 86 115 95 146

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัยอ่ย - เจา้หนี� อื�น - - 1 1

- เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวร - - 1 -

รวมเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2 1



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

14.2 รายการที�เกดิขึ�นในระหว่างงวด 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษทัยอ่ย - - 40 36
บริษทัร่วม 68 99 68 99
การร่วมคา้ 15 17 15 16
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ 

      ญาติของผูบ้ริหารของบริษทั 

      เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 124 107 86 81

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 207 223 209 232

รายได้อื�น
รายได้จากการบริการ

บริษทัยอ่ย - - 8 6
บริษทัร่วม 2 2 2 2
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของ 

      ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

      และเป็นกรรมการบริษทั - 1 - 1

รวม 2 3 10 9

รายได้ค่าบริหารการจัดการ
บริษทัยอ่ย - - 1 1

รวม - - 1 1

รายได้เงินปันผล
บริษทัยอ่ย - - 51 81
บริษทัร่วม - - 22 17

รวม - - 73 98

รวมรายได้อื�น 2 3 84 108

รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
บริษทัยอ่ย - - 16 81

รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - - 16 81



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

27

14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

14.2 รายการที�เกดิขึ�นในระหว่างงวด (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

การซื�อสินค้า

บริษทัยอ่ย - - 73 80

บริษทัร่วม 137 133 81 94

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ผูบ้ริหารและ 

      ญาติของผูบ้ริหารของบริษทั 

      เป็นผูถื้อหุน้และเป็นกรรมการบริษทั 4 4 2 2

      รวม 141 137 156 176

ค่าใช้จ่าย 

การใช้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 1 1

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - ญาติของ 

      ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

      และเป็นกรรมการบริษทั 2 4 2 4

      รวม 2 4 3 5

ยอดซื�อสินทรัพย์ถาวร

บริษทัยอ่ย - - 1 1

      รวม - - 1 1



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

14.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.5 0.5 0.5 0.5

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 27.7 26.3 15.8 15.2

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.0 1.1 0.7 0.7

รวมค่าตอบแทนกรรมการและ

   ผูบ้ริหารสาํคญั 29.2 27.9 17.0 16.4

15 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษที�ไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ�มเติมจากงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
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16 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในรายงาน

การจ่ายเงินปันผล 

บริษทั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเมื�อวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 271 ลา้นบาท และมีกาํหนดจ่ายชาํระในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 24 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 

12 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.0

บริษทัยอ่ย - Srithai (Vietnam) Company Limited

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของ Srithai (Vietnam) Company Limited เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมไดมี้มติให้

จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 8,200 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 12 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บเงินปันผลทั�งจาํนวน 

ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0


