
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  





บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 525,999 441,288 240,067 232,170

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 8,479 7,359 - -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ 8 1,746,330 1,685,624 1,595,914 1,522,602

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 46,351 46,650 37,793 35,177

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��- สุทธิ 16.2 6,726 904 12,418 4,872

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 16.2 - - 7,000 182,914

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,537,652 1,351,493 1,218,592 1,042,174

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 108,223 96,880 83,492 53,725

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,979,760 3,630,198 3,195,276 3,073,634

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9.1 - - 761,800 456,715

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 9.1 281,555 293,692 184,113 199,978

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9.1 13,846 11,406 5,000 5,000

Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��- สุทธิ 212,616 206,616 146,770 140,770

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ 136,367 141,125 500,631 504,880

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 10 5,048,598 4,842,890 3,996,020 3,868,198

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 52,416 57,931 42,154 48,565

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 90,426 75,526 65,986 59,467

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ�� 90,966 65,915 26,926 67,786

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,926,790 5,695,101 5,729,400 5,351,359

รวมสินทรัพย์ 9,906,550 9,325,299 8,924,676 8,424,993

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�
Á�·�Á�·�Á�·��́��̧��µ�µ¦ Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế� 11.1 1,853,000 840,962 1,850,000 790,000
Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 11.2 515,456 532,901 395,678 463,470
Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- บุคคลภายนอก 679,929 794,532 477,938 667,638

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 16.2 100,110 127,702 122,660 170,393
Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 436,911 377,011 315,747 271,466

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 16.2 2,563 3,208 5,331 9,066
®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 22,131 52,451 14,295 41,534

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 3,610,100 2,728,767 3,181,649 2,413,567

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�
เงินกูย้มืระยะยาว 11.2 1,537,002 1,852,107 1,012,036 1,300,841
®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 2,920 888 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 302,864 285,631 259,078 246,348

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 1,842,786 2,138,626 1,271,114 1,547,189

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 5,452,886 4,867,393 4,452,763 3,960,756

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 270,990,480 หุน้ 

¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �10 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

�»��̧É° °�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Â̈ oª
หุน้สามญั 270,990,480 หุน้ 
¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �10 บาท 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

 nª �Á�·��»��µ�®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� 19,928 19,928 19,928 19,928
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 160,000 160,000 160,000 160,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,374,854 1,377,003 1,534,384 1,542,619

°��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º° ®»o� (32,550) (37,908) 47,696 31,785

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,232,137 4,228,928 4,471,913 4,464,237
 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 221,527 228,978 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,453,664 4,457,906 4,471,913 4,464,237

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o� 9,906,550 9,325,299 8,924,676 8,424,993

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 5 2,232,210 2,248,943 1,714,462 1,790,441

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (1,803,472) (1,717,181) (1,395,860) (1,380,037)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 428,738 531,762 318,602 410,404

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 25,253 21,862 27,152 36,477

ค่าใชจ่้ายในการขาย (224,302) (218,408) (201,530) (196,451)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96,492) (114,665) (64,327) (88,546)

ตน้ทุนทางการเงิน - �°�Á�̧Ê¥�nµ¥ (43,298) (35,667) (32,552) (30,310)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 13,482 13,266 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 103,381 198,150 47,345 131,574

ภาษีเงินได้ (4,389) (34,976) (311) (30,827)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 5 98,992 163,174 47,034 100,747

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�:

�̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��µ��µ¦ Â�̈��nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·� (4,816) (1,342) - -

ผลกาํไร(ขาดทุน)�µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ (1,440) 18,000 (1,440) 18,000

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª��- สุทธิจากภาษี (6,256) 16,658 (1,440) 18,000

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 92,736 179,832 45,594 118,747

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 89,859 146,053 47,034 100,747

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 9,133 17,121 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 98,992 163,174 47,034 100,747

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 83,639 162,697 45,594 118,747

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 9,097 17,135 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 92,736 179,832 45,594 118,747

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 6

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�� 0.33 0.54 0.17 0.37

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 5 6,886,099 6,343,702 5,277,546 5,238,148

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (5,581,785) (4,935,843) (4,310,952) (4,094,550)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 1,304,314 1,407,859 966,594 1,143,598

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 9.2 ข) 81,855 81,708 228,147 141,232

ค่าใชจ่้ายในการขาย (628,810) (629,998) (560,006) (573,111)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (299,385) (286,061) (202,590) (216,737)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� 9.2 ข) (12,045) - (15,865) -

ตน้ทุนทางการเงิน - �°�Á�̧Ê¥�nµ¥ (123,603) (98,453) (92,322) (85,912)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 43,436 30,552 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 365,762 505,607 323,958 409,070

ภาษีเงินได้ (29,028) (95,968) (19,256) (85,777)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 5 336,734 409,639 304,702 323,293

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�:

�̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��µ��µ¦ Â�̈��nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·� (13,038) (667) - -

�̈�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 4,801 21,601 4,800 21,600

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (3,751) - (3,751) -

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª��- สุทธิจากภาษี (11,988) 20,934 1,049 21,600

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 324,746 430,573 305,751 344,893

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 312,774 384,249 304,702 323,293

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 23,960 25,390 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 336,734 409,639 304,702 323,293

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 301,284 403,346 305,751 344,893

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 23,462 27,227 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 324,746 430,573 305,751 344,893

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 6

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�� 1.15 1.42 1.12 1.19

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

ผลต่างของการ

แปลงค่า

กาํไรสะสม เงนิลงทุนใน รวม

 nª ��̧É�́� ¦ ¦ Â̈ oª กาํไรสะสม บริษัทย่อยและ °��r�¦ ³�°�° ºÉ� ส่วนได้เสีย

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิทุนจาก - ทุนสํารอง  nª ��̧É¥�́ บริษัทร่วมใน เงนิลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ �̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ� รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว ®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ต่างประเทศ Á�ºÉ°�µ¥ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 160,000 1,377,003 (67,716) 42,905 (24,811) 4,242,025 228,978 4,471,003

จดัประเภทรายการใหม่ 2 - - - (13,097) - - - (13,097) - (13,097)

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัการจดัประเภทใหม่ 2,709,905 19,928 160,000 1,363,906 (67,716) 42,905 (24,811) 4,228,928 228,978 4,457,906

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 312,774 - - - 312,774 23,960 336,734

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - (3,751) (12,540) 4,801 (7,739) (11,490) (498) (11,988)

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (298,075) - - - (298,075) (17,602) (315,677)

การลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 ก) - - - - - - - - (13,311) (13,311)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 160,000 1,374,854 (80,256) 47,706 (32,550) 4,232,137 221,527 4,453,664

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 136,000 1,062,364 (69,620) 21,227 (48,393) 3,879,804 203,708 4,083,512

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 384,249 - - - 384,249 25,390 409,639

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - - (2,504) 21,601 19,097 19,097 1,837 20,934

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (203,243) - - - (203,243) (7,802) (211,045)

ลดลงระหวา่งงวด - - - - - - - - (1,703) (1,703)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 136,000 1,243,370 (72,124) 42,828 (29,296) 4,079,907 221,430 4,301,337

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê
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ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของบริษัทใหญ่

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o�(ต่อ)

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

กาํไรสะสม รวม

 nª ��̧É�́� ¦ ¦ Â̈ oª กาํไรสะสม °��r�¦ ³�°�° ºÉ�

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิทุนจาก - ทุนสํารอง  nª ��̧É¥�́ เงนิลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว ®»o� µ¤�́�ºÊ°�º� ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร Á�ºÉ°�µ¥ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 160,000 1,542,619 42,896 42,896 4,475,348

จดัประเภทรายการใหม่ 2 - - - (11,111) - - (11,111)

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัการจัดประเภทใหม่ 2,709,905 19,928 160,000 1,531,508 42,896 42,896 4,464,237

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 304,702 - - 304,702

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - (3,751) 4,800 4,800 1,049

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (298,075) - - (298,075)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 160,000 1,534,384 47,696 47,696 4,471,913

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 136,000 1,310,491 21,220 21,220 4,197,544

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 323,293 - - 323,293

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - - 21,600 21,600 21,600

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (203,243) - - (203,243)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2555 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 136,000 1,430,541 42,820 42,820 4,339,194

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั (พนับาท)

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 15.1 580,447 600,523 197,830 587,878

�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ (123,867) (97,025) (92,098) (85,865)

จ่ายภาษีเงินได้ (69,740) (120,462) (43,170) (99,601)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 386,840 383,036 62,562 402,412

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ° Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 (7,509) (5,010) - -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 ก) (12,756) - (75,514) (87,277)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 15.2 (655,446) (965,971) (504,356) (611,784)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� 15.2 (4,866) (11,556) (1,649) (5,101)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��·�µ¦ Á�nµ (47,295) - - -

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� - - (8,000) (33,000)

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 6,214 11,216 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,616 31,645 30,341 51,840

Á�·� ��µ��µ¦ ¦ �́�Îµ¦ ³ Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�

Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Â̈ ³ �°�Á�̧Ê¥¦ �́ - - 1,200 33,341

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 4,609 1,672 538 398

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม 15.2 32,869 17,151 85,267 29,349

Á�·��́��̈¦ �́�µ��¦ ·¬�́° ºÉ� 12,180 6,480 12,180 6,480

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (660,384) (914,373) (459,993) (615,754)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

Á�·�Á�·�Á�·��́��̧��µ�µ¦ Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Á¡ ·É¤�¹Ê� 1,012,038 894,884 1,060,000 836,500

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 91,667 429,322 - 100,000

Á�·� �¦ �́�µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 3,000 3,200 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 (427,500) (342,880) (356,597) (331,719)

Á�·� ��nµ¥�º�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� (2,273) (23,840) - (600)

Á�·� ��nµ¥�º�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� (3,000) (3,200) - -

เงินปันผลจ่าย 12 (298,075) (203,243) (298,075) (203,243)

Á�·��́��̈�nµ¥Ä®oÂ�n nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤¸

อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (17,602) (7,802) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 358,255 746,441 405,328 400,938

Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� �Á¡ ·É¤�¹Ê� »��· 84,711 215,104 7,897 187,596

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 441,288 221,942 232,170 93,095

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 525,999 437,046 240,067 280,691

¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �

การแปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 ก) - - 181,371 -

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 37 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั (มหำชน) “บริษทั” เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและด ำเนินงำนตำมท่ีอยู ่
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวำ่เป็น “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกโดยแบ่งกลุ่มสินค้ำหลักออกเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช ้
ในครัวเรือน ผลิตภณัฑเ์พ่ืองำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจซ้ือมำขำยไปและสำยงำนแม่พิมพ ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน  
งบกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด) 
ไดจ้ดัท ำใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูล
ทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล และไดเ้พ่ิมหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ีออกภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีควำมหมำยขดัแยง้หรือมีควำมแตกต่ำงในกำรตีควำมระหว่ำงสองภำษำ ให้ใช้ขอ้มูล 
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 
 
ในระหว่ำงงวดกลุ่มบริษทัได้จดัประเภทรำยกำรผลก ำไร (ขำดทุน) ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เขำ้ไปรับรู้โดยตรงในก ำไรสะสม  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 

 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีมีกำรปรับปรุงและกำรตีควำมท่ีเกีย่วข้อง  
 
มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2556  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอย่ำงเฉพำะเจำะจง

กบักิจกรรมด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ไม่ได้คิดค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีตีรำคำใหม่ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติัก่อน และน ำมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2556โดยไดอ้ธิบำยนโยบำยกำรบญัชีใหม่ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29  

 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฏหมำย 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 สัญญำประกนัภยั 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ำกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัหรือไม่เก่ียวขอ้งต่อขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอ ยกเวน้กำรตีควำมดงัต่อไปน้ี 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 ให้ค  ำอธิบำยเก่ียวกบักรณีท่ีขำยสินคำ้หรือให้บริกำรพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษ
แก่ลูกคำ้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคำ้โดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็นรำยกำรท่ีมีหลำยองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
หรือคำ้งรับจำกลูกคำ้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ผูบ้ริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับกำร
แสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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4 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ 

 
4.1 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
หรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมลูค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้ก ำไรหรือ
ขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้น
จะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง)  
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงินดงัน้ี 
• สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง 
ฐำนะกำรเงินนั้น 

• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
4.2 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือกรรมกำรผูจ้ดักำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มบริษัทมีส่วนงำนธุรกิจส่วนใหญ่ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกโดยแบ่งกลุ่มสินค้ำหลักออกเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภณัฑเ์พ่ืองำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจซ้ือมำขำยไปและสำยงำนแม่พิมพ ์ยอดรำยไดไ้ดต้ดัรำยกำร
ระหวำ่งกนัออกแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยค ำนวณจำกยอดรำยไดห้ักดว้ยตน้ทุนขำยและงำนรับจำ้ง ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนรำยไดอ่ื้นไม่สำมำรถปันส่วนได ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สำยธุรกิจพลำสติก สำยธุรกิจ  

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพือ่งำนอุตสำหกรรม ซ้ือมำขำยไปและ  

 ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ สำยงำนแม่พมิพ์ ยอดรวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 499,596 15,775 1,377,849 222,467 220,410 2,336,097 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (71,029) (1,274) (8,883) (2,021) (20,680) (103,887) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 428,567 14,501 1,368,966 220,446 199,730 2,232,210 
       

ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 21,361 1,987 59,864 8,938 15,540 107,690 
       

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      254 
รำยไดอ่ื้น      25,253 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย      (43,298) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้      13,482 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      103,381 
ภำษีเงินได ้      (4,389) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      98,992 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สำยธุรกิจพลำสติก สำยธุรกิจ  

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพือ่งำนอุตสำหกรรม ซ้ือมำขำยไปและ  

 ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ สำยงำนแม่พมิพ์ ยอดรวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 1,667,955 41,950 4,292,165 786,135 473,896 7,262,101 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (296,850) (1,274) (45,615) (2,428) (29,835) (376,002) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 1,371,105 40,676 4,246,550 783,707 444,061 6,886,099 
       

ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 118,682 1,497 212,552 47,409 18,945 399,085 
       

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      (22,966) 
รำยไดอ่ื้น      81,855 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน      (12,045) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย      (123,603) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้      43,436 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      365,762  
ภำษีเงินได ้      (29,028)  

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      336,734 
  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สำยธุรกิจพลำสติก สำยธุรกิจ  

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพือ่งำนอุตสำหกรรม ซ้ือมำขำยไปและ  

 ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ สำยงำนแม่พมิพ์ ยอดรวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 586,801 12,472 1,372,555 119,577 216,258 2,307,663 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (43,057) - (12,014) - (3,649) (58,720) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 543,744 12,472 1,360,541 119,577 212,609 2,248,943 
       

ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 63,999 1,350 100,638 7,832 35,869 209,688 
       

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      (10,999) 
รำยไดอ่ื้น      21,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย      (35,667) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้      13,266 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      198,150 
ภำษีเงินได ้      (34,976) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      163,174 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สำยธุรกิจพลำสติก สำยธุรกิจ  

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพือ่งำนอุตสำหกรรม ซ้ือมำขำยไปและ  

 ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ำงประเทศ สำยงำนแม่พมิพ์ ยอดรวม 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 1,752,828 35,551 4,029,360 214,092 528,504 6,560,335 
รำยไดร้ะหวำ่งบริษทัยอ่ย (120,941) - (50,257) (1,448) (43,987) (216,633) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและงำนรับจำ้ง 1,631,887 35,551 3,979,103 212,644 484,517 6,343,702 
       

ก ำไรจำกกำรขำยตำมส่วนงำน 189,408 2,510 260,862 17,895 21,125 491,800 
       

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      138 
รำยไดอ่ื้น      81,570 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย      (98,453) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้      30,552 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      505,607 
ภำษีเงินได ้      (95,968) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด      409,639 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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6 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั
ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีช ำระแลว้และถือโดยบุคคลภำยนอกระหวำ่งงวด (พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 : จ ำนวน 270,990,480 หุน้) 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งงวดท่ีน ำเสนอรำยงำนดงันั้นจึงไม่มีกำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรับลด 
 

7 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 
เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินฝำกประจ ำธนำคำร 8,389 7,271 - - 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดัประเภท     
   เป็นเงินลงทุนเผือ่ขำย 79 79 - - 

บวก  ส่วนเกินทุนจำกกำรตีมลูค่ำยติุธรรม 11 9 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 8,479 7,359 - - 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อยเป็นเงินฝำกประจ ำธนำคำรมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 12 เดือน มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึง 8.75 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.00 ถึง 8.25 ต่อปี) 
 
เงินลงทุนชัว่ครำวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะบริษัท 
 พนับำท พนับำท 
   

ยอดตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 7,359 - 
กำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 7,509 - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (6,214) - 
กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย 2 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (177) - 

ยอดปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 8,479 - 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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8 ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก 1,412,333 1,344,118 1,189,096 1,104,136 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,817) (4,740) (4,404) (4,426) 

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก - สุทธิ 1,407,516 1,339,378 1,184,692 1,099,710 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
(หมำยเหตุ 16.2) 

 
338,814 

 
346,246 

 
411,222 

 
422,892 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,746,330 1,685,624 1,595,914 1,522,602 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,246,131 1,257,876 1,059,564 1,093,157 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 416,388 381,432 419,099 354,712 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 56,584 17,022 57,882 20,856 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 18,752 22,197 26,762 37,281 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 13,292 11,837 37,011 21,022 

   รวม 1,751,147 1,690,364 1,600,318 1,527,028 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,817) (4,740) (4,404) (4,426) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,746,330 1,685,624 1,595,914 1,522,602 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 
 
9.1 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  
 
    ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท (พนับำท) 

    เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน เงนิลงทุนตำมวธีิรำคำทุน 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 

  จัดตั้งขึน้ 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  ค่ำเผือ่ รำคำตำม  ค่ำเผือ่ รำคำตำม 

 ประเภทกจิกำร ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน กำรด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 

บริษัทย่อย           
บริษัทในประเทศ           
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั  ผลิตผลิตภณัฑเ์มลำมีน ประเทศไทย 100.0 100.0 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 
บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ำกดั  ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 
บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จ ำกดั 
  (เดิมช่ือ “บริษทั พีอีที สยำม จ ำกดั”) ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 6,250 - 6,250 6,250 - 6,250 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 100.0 70.0 40,756 - 40,756 28,000 - 28,000 
บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั ผลิตแมพ่ิมพ ์ ประเทศไทย 71.0 71.0 82,000 - 82,000 82,000 - 82,000 

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ผลิตแมพ่ิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 51.0 51.0 61,200 - 61,200 61,200 - 61,200 

     240,206 - 240,206 227,450 - 227,450 

บริษัทต่ำงประเทศ           
Srithai (Vietnam) Co., Ltd ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกและเมลำมีน ประเทศเวียดนำม 100.0 100.0 433,745 - 433,745 252,374 (48,200) 204,174 
Srithai Superware Manufacturing            
  Private Limited ผลิตผลิตภณัฑเ์มลำมีน ประเทศอินเดีย 100.0 - 62,758 - 62,758 - - - 

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

     521,594 - 521,594 277,465 (48,200) 229,265 

           

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     761,800 - 761,800 504,915 (48,200) 456,715 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 

18 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 
 

9.1 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

     ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท (พันบำท) 
      เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
   อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 
     (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)       
  จัดตั้งขึน้ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม  ค่ำเผือ่กำร รำคำตำม  ค่ำเผือ่กำร รำคำตำม 
 ประเภทกิจกำร ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 รำคำทุน ด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ รำคำทุน ด้อยค่ำ บัญชี - สุทธิ 

บริษัทร่วม             
บริษัทในประเทศ             
บริษทั ศรีไทย ซันโค จ ำกดั คำ้ขำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 48.0 48.0 15,935 17,752 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599 
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั ผลิตผงเมลำมีน ประเทศไทย 45.0 45.0 191,160 181,863 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 
บริษทั เอส. เค. ไอ. เซรำมิคส์ จ ำกดั* ผลิตเคร่ืองใชเ้ซรำมิค ประเทศไทย 42.0 42.0 - - 52,500 (52,500) - 52,500 (52,500) - 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั ชุบแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑ ์            
    พลำสติกและเมลำมีน ประเทศไทย 40.0 40.0 22,185 18,603 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั ผลิตบรรจุภณัฑ ์ ประเทศไทย 39.2 39.2 40,574 43,244 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156 
บริษทั โซโคะ๊ ศรีไทย จ ำกดั* ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) - 
     269,854 261,462 247,560 (100,885) 146,675 247,560 (100,885) 146,675 
บริษัทต่ำงประเทศ             
Beijing Huatai Replica of Porcelain              
   Products Co., Ltd. * ผลิตผลิตภณัฑเ์มลำมีน ประเทศจีน 40.0 40.0 - 15,363 25,865 (25,865) - 25,865 (10,000) 15,865 
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลำมีน ประเทศอินโดนีเซีย 32.5 32.5 11,701 16,867 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438 
     11,701 32,230 63,303 (25,865) 37,438 63,303 (10,000) 53,303 
             

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     281,555 293,692 310,863 (126,750) 184,113 310,863 (110,885) 199,978 
             
กิจกำรร่วมค้ำ             
บริษัทในประเทศ             
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั คำ้ขำยผลิตภณัฑพ์ลำสติก ประเทศไทย 50.0 50.0 13,846 11,406 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 
รวมเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้     13,846 11,406 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 
             
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้     295,401 305,098 315,863 (126,750) 189,113 315,863 (110,885) 204,978 
 
* บริษทัร่วมไดเ้ลิกด ำเนินกิจกำรแลว้ และอยูใ่นระหวำ่งกำรช ำระบญัชี  
 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

 
9.2 เหตุกำรณ์ส ำคญั 

 
ก) กำรลงทุนในบริษัทย่อย 

Srithai (Vietnam) Company Limited 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 11.10 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงคณะกรรมกำรของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนเพ่ิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 และเม่ือวนัท่ี  
3 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษทัจ่ำยช ำระเงินเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวบำงส่วนโดยท ำสัญญำแปลงเงินให้กูย้ืมระยะส้ันเป็น 
เงินเพ่ิมทุนจ ำนวน 6.00 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ 181.37 ลำ้นบำท 
 
Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
ในระหว่ำงงวดบริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited เพ่ือท ำธุรกิจผลิต     
และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์มลำมีนในประเทศอินเดีย โดยคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัทุนจดทะเบียนจ ำนวน 120.00 
ลำ้นรูปี บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นบำงส่วนเป็นจ ำนวนเงิน 110.10 ลำ้นรูปี หรือเทียบเท่ำกับ 
62.76 ลำ้นบำท 
 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั 
เม่ือวนัที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกัด  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัจำกผูถื้อหุ้นเดิมในรำคำหุ้นละ 10.63 บำทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นมูลค่ำกิจกำรตำมบญัชี ณ วนัท่ี  
31 มีนำคม พ.ศ. 2556 คิดเป็นจ ำนวนเงินค่ำหุ้นท่ีบริษทัตอ้งช ำระทั้งส้ิน 12.76 ลำ้นบำท โดยภำยหลงักำรซ้ือหุ้นดงักล่ำว สัดส่วน
กำรถือหุน้ของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 70.00 เป็นร้อยละ 100.00 
 

ข) กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

Srithai (Vietnam) Company Limited 
ในไตรมำสท่ี 2 พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหำรของบริษัทไดป้ระเมินและเห็นสมควรให้กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน  
Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบนัทึกในงบกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 48.20 ลำ้นบำท โดยฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด และกำรปรับทิศทำงกำรประกอบธุรกิจ  
ซ่ึงส่งผลให้สถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรของบริษทัย่อยดีข้ึน ทั้งน้ีจ  ำนวนดงักล่ำวแสดงอยู่ภำยใตร้ำยไดอ่ื้นในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd. 

ในไตรมำสท่ี 2 พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นสมควรให้รับรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
คือ Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd. เท่ำมูลค่ำเงินลงทุนท่ีเหลือทั้งจ  ำนวนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะบริษทัจ ำนวน 12.04 ลำ้นบำท และ 15.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกผลประกอบกำรท่ีถดถอยและขำดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งบริษัทร่วมได้หยุดด ำเนินธุรกิจแล้ว โดยเม่ือวนัที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมได ้
มีมติใหด้  ำเนินกำรปิดกิจกำรตำมกฏหมำย ทั้งน้ีจ  ำนวนดงักล่ำวแสดงอยูภ่ำยใตค่้ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ - สุทธิ (ต่อ) 

 
9.2 เหตุกำรณ์ส ำคญั (ต่อ) 
 

ค) กำรเปลีย่นช่ือบริษัทย่อย 

บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พีอีที สยำม จ ำกดั”) 

เม่ือวันท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีอีที สยำม จ ำกัด ได้มีมติเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น  
บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จ ำกดั และไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 
 

ง) กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จ ำกดั 

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ศรีไทย โมลด์ส จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษทัย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2555 ในอตัรำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
10.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจ ำนวนเงิน 7.10 ลำ้นบำท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 71.00 
 
บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษทัย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2555 ในอตัรำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
30.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจ ำนวนเงิน 30.00 ลำ้นบำท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100.00 
 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษทัย่อยประจ ำปี พ.ศ. 2555 ในอตัรำหุ้นละ 25.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน 30.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจ ำนวนเงิน 15.30 ลำ้นบำท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 51.00 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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10 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
กำรเปล่ียนแปลงในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 
ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 4,842,890 57,931 3,868,198 48,565 
ซ้ือสินทรัพย ์ 642,939 6,074 496,687 2,857 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (426,103) (11,552) (343,305) (9,268) 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - รำคำทุน (36,338) (24) (56,773) - 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 30,661 15 31,919 - 
ตดัจ่ำยสินทรัพย ์ - รำคำทุน (2,614) - (2,614) - 
 - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,908 - 1,908 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (2,085) - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (2,660) (28) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,048,598 52,416 3,996,020 42,154 
     

จ ำนวนเงินที่ผกูพนัไวส้ ำหรับ     

   รำยจ่ำยฝ่ำยทุนในอนำคต 372,222 3,479 262,506 1,104 

 
  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้  ำนองท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงไวก้ับธนำคำรเพ่ือเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะยำว
และเงินทุนหมุนเวยีนจำกธนำคำร ซ่ึงประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 รำคำทุน รำคำทุน รำคำทุน รำคำทุน 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั (มหำชน)      
   - ท่ีดินและอำคำร - 619.0 - 619.0 
บริษทัยอ่ย:     
บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จ ำกดั      
   - ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร 38.5 38.5 - - 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั      
   - ท่ีดินและเคร่ืองจกัร 226.8 166.3 - - 
บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั      
   - ท่ีดินและเคร่ืองจกัร 19.1 19.1 - - 
 
ในระหว่ำงงวดบริษทัไดไ้ถ่ถอนท่ีดินและอำคำรท่ีเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะยำว และเงินทุนหมุนเวียนจำก
ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 2 แห่งเรียบร้อยแลว้ 
 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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11 เงินกู้ยืม 

 

11.1 เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย
รำยละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 1,792 - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำร     

- เงินบำท 1,853,000 790,000 1,850,000 790,000 
- เงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  - 49,170 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มื     
   ระยะส้ัน 1,853,000 840,962 1,850,000 790,000 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 เงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำรในประเทศท่ีเป็นเงินบำทจ ำนวน 1,853.00 ลำ้นบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2555 : 790.00 ลำ้นบำท) เป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินแบบเรียกคืนเม่ือทวงถำม และแบบมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี
ตลอดอำยเุงินกู ้(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 : มีดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ีตลอดอำยเุงินกู)้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 เงินกูย้มืระยะส้ันของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศท่ีเป็นเงินดอลลำร์จ ำนวน 1.58 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
หรือเทียบเท่ำเงินบำทจ ำนวน 49.17 ลำ้นบำท เป็นสัญญำเงินกูร้ะยะส้ันอำยุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบ้ียในอตัรำ Cost of Fund ของ
ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนำมบวกส่วนเพ่ิม และค ้ำประกนัโดยบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั (มหำชน)  
 

11.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

เงินกูย้มืระยะยำวมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินกูย้มืท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 515,456 532,901 395,678 463,470 
เงินกูย้มืท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 1,537,002 1,852,107 1,012,036 1,300,841 

รวมเงินกูย้มืระยะยำว 2,052,458 2,385,008 1,407,714 1,764,311 
  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

11.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 เงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ มีดอกเบ้ีย
ทั้งแบบอตัรำคงท่ี อตัรำ MLR อตัรำ MLR หกัส่วนลด อตัรำ Prime rate หักส่วนลด และอตัรำ THBFIX 3 เดือนบวกส่วนเพ่ิม ส่วนเงินกูย้ืม
ระยะยำวของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีดอกเบ้ียในอตัรำ Cost of Fund บวกส่วนเพ่ิม 
 

เง่ือนไขกำรช ำระคืนไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินประจ ำปี พ.ศ. 2555 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 เงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยจ ำนวน 447.79 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 : 435.00 ลำ้นบำท) 
ค ้ำประกนัโดยบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท 

 พนับำท พนับำท 
   

ยอดยกมำตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 2,385,008 1,764,311 
เงินกูเ้พ่ิม 91,667 - 
จ่ำยช ำระคืน (427,500) (356,597) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 3,283 - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,052,458 1,407,714 

 

11.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 

 วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ 
 เกนิบัญชี ระยะยำว หมุนเวียน เกนิบัญชี ระยะยำว หมุนเวียน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - 504,470 - - 105,740 - 
   - ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 223,200 - 81,600 191,408 - 197,653 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี       
   - ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - - 3,226,088 - - 2,039,487 
 223,200 504,470 3,307,688 191,408 105,740 2,237,140 

 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ว) 

 วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ 
 เกนิบัญชี ระยะยำว หมุนเวียน เกนิบัญชี ระยะยำว หมุนเวียน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั       
   - ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - 500,000 - - - - 
   - ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 175,000 - - 145,000 - - 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี       
   - ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - - 3,166,088 - - 1,979,487 
 175,000 500,000 3,166,088 145,000 - 1,979,487 
 

12 เงินปันผล 
 

พ.ศ. 2556 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล
จำกก ำไรสุทธิของบริษัทประจ ำปี พ.ศ. 2555 ในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 298.08 ล้ำนบำท และบริษัท 
ไดจ่้ำยช ำระทั้งจ  ำนวนแลว้ในระหวำ่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2555 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัให้จ่ำย 
เงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษทัประจ ำปี พ.ศ. 2554 ในอตัรำหุน้ละ 0.75 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 203.24 ลำ้นบำท และบริษทั 
ไดจ่้ำยช ำระทั้งจ  ำนวนแลว้ในระหวำ่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2555 
 

13 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะบริษทัค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงภำษีในอตัรำ
ร้อยละ 15.00 ถึง 25.00 และร้อยละ 20.00 ตำมล ำดบั (อตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหว่ำงกำล พ.ศ. 2555 คืออตัรำร้อยละ 15.00 ถึง 
25.00 และร้อยละ 23.00 ตำมล ำดบั) 
 

14 ภำระผูกพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในภำยหน้ำรวมทั้งสัญญำต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำง 
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้ท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงิน 
ขอ้ 10 และรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

ในระหว่ำงงวดบริษัทท ำกำรค ้ ำประกันกำรซ้ือวตัถุดิบกับบริษัทแห่งหน่ึงให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 5.00 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 156.34 ลำ้นบำท 
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15 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนและข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม 

 
15.1 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ส ำหรับงวด  365,762 505,607 323,958 409,070 
ปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ      
   (จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน      
ค่ำเส่ือมรำคำ   430,862 371,498 347,554 317,097 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   46,228 40,652 32,678 32,910 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 11,552 10,471 9,268 9,178 
ค่ำตดัจ่ำยสินทรัพย ์  1,248 4,310 1,248 4,292 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  100 - - - 
ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัและค่ำเผ่ือมูลค่ำ      
   รำคำขำยต ่ำกว่ำทุน (โอนกลบั)  (2,027) (1,574) (2,000) (1,500) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   และบริษทัร่วม (โอนกลบั) 9.2 ข) 12,045 - (32,335) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (5,905) (4,586) (6,478) (17,040) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน      
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (601) 7,402 (2,583) 7,174 
ดอกเบ้ียรับ  (4,911) (1,821) (1,020) (891) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      
   และกิจกำรร่วมคำ้  (43,436) (30,552) - - 
รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนใน       
   บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  - - (90,590) (29,349) 
รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนอ่ืน  (12,180) (6,480) (12,180) (6,480) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย  123,603 98,453 92,322 85,912 

ยอดยกไป  922,340 993,380 659,842 810,373 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
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15 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนและข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม (ต่อ) 

 
15.1 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ยอดยกมำ  922,340 993,380 659,842 810,373 
กำรเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และ      
   หนีสิ้นด ำเนินงำน      
   สินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิม่ขึน้)ลดลง      
   ลูกหน้ีกำรคำ้  (56,283) (218,067) (69,273) (141,627) 
   ลูกหน้ีอ่ืน  (43,509) (43,314) (34,986) (30,647) 
   สินคำ้คงเหลือ  (187,273) (320,928) (175,227) (131,296) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  4,645 (45,688) (29,767) (5,527) 
   สินทรัพยอ่ื์น  19,836 9,587 40,837 14,247 
   หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง)      
   เจำ้หน้ีกำรคำ้  (142,183) 121,767 (237,182) 13,467 
   เจำ้หน้ีอ่ืน  72,516 81,968 45,650 45,291 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (22,186) (1,670) (10,106) (4,569) 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  12,544 23,488 8,042 18,166 

   กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  580,447 600,523 197,830 587,878 

 
  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
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15 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนและข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติม (ต่อ) 
 
15.2 ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม่เติมประกอบด้วยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

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

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์     
ซ้ือสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 10) 642,939 952,502 496,687 587,901 
หกั เจำ้หน้ีสินทรัพยถ์ำวร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 15,543 15,299 6,967 23,920 
 สินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมข้ึนโดยสัญญำเช่ำ     
    ทำงกำรเงิน (3,079) (1,376) - - 
 เจำ้หน้ีสินทรัพยถ์ำวรกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
    ลดลง - - 659 417 
 (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน     
    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 43 (454) 43 (454) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 655,446 965,971 504,356 611,784 

     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 10) 6,074 10,167 2,857 3,712 
หกั เจำ้หน้ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,208) 1,389 (1,208) 1,389 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,866 11,556 1,649 5,101 

     
เงินปันผลรับ     
เงินปันผลจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
   และบริษทัร่วม (หมำยเหตุ 16.3) 38,192 17,151 90,590 29,349 
หกั เงินปันผลคำ้งรับเพ่ิมข้ึน (5,323) - (5,323) - 

เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 32,869 17,151 85,267 29,349 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 

29 

 
16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
16.1 นโยบำยของกลุ่มบริษัทท่ีเกีย่วกบัรำยกำรค้ำกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ประกอบด้วยรำยละเอยีดดงันี้ 

 
ก) กำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
บริษทัไดด้  ำเนินกำรคำ้ตำมปกติกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยบริษทัไดคิ้ดรำคำซ้ือ/ขำยสินคำ้และบริกำรกับบุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตำมรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีคิดกบับุคคลภำยนอก เวน้แต่กรณีกำรขำยสินคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัใช้รำคำตน้ทุนขำยบวกก ำไรขั้นตน้ และระยะเวลำช ำระหน้ีท่ีใช้ส ำหรับกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวจะยำวกวำ่ระยะเวลำช ำระหน้ีตำมปกติท่ีก ำหนดไว ้30 ถึง 90 วนั  
 
ค่ำซ่อมแม่พิมพแ์ละค่ำจำ้งฉีด บริษทัคิดรำคำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมรำคำตน้ทุนบวกก ำไรขั้นตน้  
 

ข) รำยได้จำกกำรบริกำร 
 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและอำคำรโรงงำน บริษทัไดด้  ำเนินกำรคิดค่ำเช่ำรับกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมสัญญำเช่ำ โดยมีอตัรำค่ำเช่ำ
คิดตำมควำมเหมำะสมของสถำนท่ีตั้ง และลกัษณะของกำรใชง้ำนของพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
 
ค่ำเช่ำเคร่ืองจกัรและแม่พิมพ ์บริษทัไดด้  ำเนินกำรคิดค่ำเช่ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมสัญญำเช่ำท่ีตกลงกนั  
 

ค) รำยได้ค่ำบริหำรกำรจัดกำร 
 
กลุ่มบริษทัมีรำยไดค่้ำบริหำรกำรจดักำรกบักิจกำรร่วมคำ้คิดรำคำระหวำ่งกนัตำมสัญญำใหบ้ริกำรดำ้นกำรจดักำรท่ีตกลงกนั 
 

ง) กำรขำยสินทรัพย์ถำวร 
 
รำคำขำยสินทรัพยถ์ำวรคิดจำกรำคำตำมบญัชีสุทธิบวกก ำไร และระยะเวลำช ำระหน้ีท่ีใชส้ ำหรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเท่ำกบั
ระยะเวลำช ำระหน้ีปกติท่ีก ำหนดไว ้60 วนั 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส ำคญั 
 

16.2 ยอดคงเหลอื ณ วันส้ินงวด  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 98,507 76,679 
บริษทัร่วม 146,393 133,154 146,390 133,154 
กิจกำรร่วมคำ้ 14,202 7,651 14,164 7,618 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 178,219 205,441 152,161 205,441 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  338,814 346,246 411,222 422,892 
     

ลูกหนี้อืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย -  ลูกหน้ีอ่ืน - - 5,692 3,968 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคำ้งรับ 6,296 973 6,296 973 
 - ลูกหน้ีอ่ืน 1,223 538 1,223 538 
กิจกำรร่วมคำ้ 142 145 142 145 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 38 221 38 221 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,699 1,877 13,391 5,845 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (973) (973) (973) (973) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6,726 904 12,418 4,872 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 7,000 182,914 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - - 7,000 182,914 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะส้ันจ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท แก่บริษทั ศรีไทย นำโนพลำส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
คิดดอกเบ้ีย MLR หกัส่วนลดและไม่มีหลกัประกนั บริษทัก ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะส้ันจ ำนวน 6.00 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 182.91 ลำ้นบำท 
แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย คิดดอกเบ้ีย SIBOR (3 เดือน) บวกส่วนเพ่ิมและไม่มีหลกัประกัน  
บริษทัก ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือนและเงินตน้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดท้  ำ
สัญญำแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย เพ่ือเปล่ียนเป็นเงินเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวทั้งจ  ำนวน (หมำยเหตุ 9.2 (ก)) 

 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.2 ยอดคงเหลอื ณ วันส้ินงวด (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 47,065 52,439 
บริษทัร่วม 95,426 112,261 72,666 104,242 
กิจกำรร่วมคำ้ - 124 - 124 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,684 15,317 2,929 13,588 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  100,110 127,702 122,660 170,393 

     
เจ้ำหนี้อืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - เจำ้หน้ีอ่ืน - - 1,064 3,479 
 - เจำ้หน้ีสินทรัพยถ์ำวร - - 1,737 2,396 
บริษทัร่วม 2,563 3,208 2,530 3,191 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,563 3,208 5,331 9,066 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

16.3 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด 
 

รำยไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

รำยได้จำกกำรขำยและงำนรับจ้ำง     
   บริษทัยอ่ย - - 34,323 36,311 
   บริษทัร่วม 71,379 109,737 71,377 109,737 
   กิจกำรร่วมคำ้ 13,292 9,656 13,241 9,581 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 98,401 135,583 73,566 135,583 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและงำนรับจ้ำง 183,072 254,976 192,507 291,212 
     

รำยได้อืน่     
รำยได้จำกกำรบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 7,131 7,042 
   บริษทัร่วม 352 1,446 352 1,446 
   กิจกำรร่วมคำ้ 158 151 158 151 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 366 348 366 348 
      รวม 876 1,945 8,007 8,987 
     

รำยได้ค่ำบริหำรกำรจัดกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 1,080 1,075 
   กิจกำรร่วมคำ้ 250 250 250 250 
      รวม 250 250 1,330 1,325 
     

ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 174 - 
      รวม - - 174 - 
     

รำยได้เงนิปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - - 2 
      รวม - - - 2 
     

รวมรำยได้อืน่ 1,126 2,195 9,511 10,314 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัยอ่ย - - 950 105,988 
รวมรำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร - - 950 105,988 

 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

16.3 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด (ต่อ) 
 

รำยไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

รำยได้จำกกำรขำยและงำนรับจ้ำง     
   บริษทัยอ่ย - - 123,743 114,642 
   บริษทัร่วม 231,746 263,686 231,744 263,686 
   กิจกำรร่วมคำ้ 28,872 25,421 28,716 25,285 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 341,593 424,834 316,436 424,834 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและงำนรับจ้ำง 602,211 713,941 700,639 828,447 
     

รำยได้อืน่     
รำยได้จำกกำรบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 19,670 16,960 
   บริษทัร่วม 2,915 1,675 2,915 1,675 
   กิจกำรร่วมคำ้ 473 460 473 460 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,295 1,097 1,295 1,097 
      รวม 4,683 3,232 24,353 20,192 
     

รำยได้ค่ำบริหำรกำรจัดกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 3,240 3,075 
   กิจกำรร่วมคำ้ 750 750 750 750 
      รวม 750 750 3,990 3,825 
     

ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 200 341 
      รวม - - 200 341 
     

รำยได้เงนิปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - 52,398 12,198 
   บริษทัร่วม 38,192 17,151 38,192 17,151 
      รวม 38,192 17,151 90,590 29,349 
     

รวมรำยได้อืน่ 43,625 21,133 119,133 53,707 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัยอ่ย - - 22,706 148,550 
รวมรำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร - - 22,706 148,550 

 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.3 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด (ต่อ) 

 
ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ต้นทุนขำยและงำนรับจ้ำง     
กำรซ้ือสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 59,153 19,796 
   บริษทัร่วม 97,069 140,430 73,825 112,012 
   กิจกำรร่วมคำ้ - 2 - 2 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 7,162 8,573 4,272 5,969 

      รวม 104,231 149,005 137,250 137,779 

     
ค่ำใช้จ่ำย     
กำรใช้บริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 1,066 1,088 
   บริษทัร่วม 1,901 1,355 1,901 1,355 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 273 196 273 196 

      รวม 2,174 1,551 3,240 2,639 

     
ยอดซ้ือสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัยอ่ย - - 9,346 1,526 

      รวม - - 9,346 1,526 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
16.3 รำยกำรที่เกดิขึน้ในระหว่ำงงวด (ต่อ) 

 
ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ต้นทุนขำยและงำนรับจ้ำง     
กำรซ้ือสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 234,642 95,981 
   บริษทัร่วม 326,793 412,026 267,883 329,866 
   กิจกำรร่วมคำ้ 64 82 64 82 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 21,486 21,627 14,661 16,018 

      รวม 348,343 433,735 517,250 441,947 

     
ค่ำใช้จ่ำย     
กำรใช้บริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 4,723 3,102 
   บริษทัร่วม 3,763 2,576 3,763 2,576 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,634 1,233 1,634 1,233 

      รวม 5,397 3,809 10,120 6,911 

     
ยอดซ้ือสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัยอ่ย - - 13,443 2,908 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 44 62 44 - 

      รวม 44 62 13,487 2,908 

  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 
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16 รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 705 362 705 362 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 25,613 24,351 15,533 14,924 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 895 432 782 325 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน  16 9 15 5 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 27,229 25,154 17,035 15,616 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 1,523 1,088 1,523 1,088 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 77,398 72,684 46,780 45,209 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,351 1,306 2,011 975 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน  44 19 41 15 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 81,316 75,097 50,355 47,287 

 
16.5 บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

 
ในงวด/ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมิไดมี้รำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 
กบัผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำร และกรรมกำรของกลุ่มบริษทั  



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุแบบย่อประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 

37 

 
17 สิทธิพเิศษท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ิมเติมจำกงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 
ณ วนัที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตขวดพลำสติก โดยไดรั้บ
กำรยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 100.00 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็น
ระยะเวลำ 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
 

18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในงบกำรเงิน 
 
กำรลงทุนในบริษทัยอ่ยจดัตั้งใหม่ 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษัทลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจะจัดตั้ งใหม่ในประเทศ
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรในประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500.00 ลำ้นบำท และบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60.00 
ทั้งน้ีเพ่ือขยำยสำยกำรผลิตและตลำดผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในต่ำงประเทศ 
 
 




