




บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 324,979 437,117 205,319 215,856

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 5,842 7,859 - -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ 8 1,966,923 1,855,457 1,729,884 1,674,541

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 87,486 52,943 40,619 30,912

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��- สุทธิ 17.2 7,582 6,699 30,179 11,257

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,708,532 1,475,139 1,163,921 1,131,539

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 156,744 114,291 109,865 88,615

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,258,088 3,949,505 3,279,787 3,152,720

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - 830,966 761,800

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 9.1 257,352 288,172 184,113 184,113

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9.1 14,258 14,314 5,000 5,000

Á�·�̈��»�¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ��- สุทธิ 212,017 206,617 146,170 140,770

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��- สุทธิ 130,021 134,779 494,965 499,215

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�- สุทธิ 10 5,359,955 5,295,734 3,986,848 4,176,799

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 52,808 49,383 34,026 39,114

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 104,231 94,162 71,144 68,418

สิทธิการเช่า 47,237 48,330 - -

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 34,690 44,514 20,790 21,927

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,212,569 6,176,005 5,774,022 5,897,156

รวมสินทรัพย์ 10,470,657 10,125,510 9,053,809 9,049,876

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

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 1,359,090 823,449 1,260,000 820,000

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 11.2 631,489 563,878 493,495 435,092

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- บุคคลภายนอก 788,578 837,646 435,843 571,423

17.2 86,369 112,562 104,581 122,263

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- บุคคลภายนอก 480,024 404,596 288,139 285,334

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 17.2 263 2,475 5,307 3,503

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 30,628 36,133 16,031 25,790

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 3,376,441 2,780,739 2,603,396 2,263,405

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

เงินกูย้มืระยะยาว 11.2 2,089,866 2,466,413 1,538,791 1,965,749

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 7,195 2,661 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 334,187 310,553 284,266 265,235

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 2,431,248 2,779,627 1,823,057 2,230,984

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 5,807,689 5,560,366 4,426,453 4,494,389

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �1 บาท

(ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556: 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 2,709,904,800 ®»o��¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �1 บาท

(ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556: 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 182,000 182,000 182,000 182,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,581,672 1,496,726 1,668,307 1,600,758

°��r�¦ ³ �°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º° ®»o� (40,915) (72,940) 47,216 42,896

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,452,590 4,335,619 4,627,356 4,555,487

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 210,378 229,525 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,662,968 4,565,144 4,627,356 4,555,487

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o� 10,470,657 10,125,510 9,053,809 9,049,876

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 5 2,440,333 2,232,210 1,810,675 1,714,462

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (1,975,719) (1,803,472) (1,468,328) (1,395,860)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 464,614 428,738 342,347 318,602

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 30,720 25,253 33,455 27,152

ค่าใชจ่้ายในการขาย (242,978) (224,302) (218,172) (201,530)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (103,486) (96,492) (73,034) (64,327)

ตน้ทุนทางการเงิน (41,713) (43,298) (30,677) (32,552)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 19,802 13,482 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 126,959 103,381 53,919 47,345

ภาษีเงินได้ (9,193) (4,389) (4,052) (311)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 5 117,766 98,992 49,867 47,034

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�:

�̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��µ��µ¦ Â�̈��nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·� (6,805) (4,816) - -

ผลกาํไร(ขาดทุน)�µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 948 (1,440) 960 (1,440)

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª��- สุทธิจากภาษี (5,857) (6,256) 960 (1,440)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,909 92,736 50,827 45,594

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 118,171 89,859 49,867 47,034

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ (405) 9,133 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 117,766 98,992 49,867 47,034

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 112,572 83,639 50,827 45,594

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ (663) 9,097 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,909 92,736 50,827 45,594

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 6

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�� 0.04 0.03 0.02 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 5 7,167,013 6,886,099 5,376,757 5,277,546

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (5,779,057) (5,581,785) (4,360,451) (4,310,952)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 1,387,956 1,304,314 1,016,306 966,594

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 81,028 81,855 268,466 228,147

ค่าใชจ่้ายในการขาย (677,679) (628,810) (614,197) (560,006)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (315,594) (299,385) (215,834) (202,590)

ตน้ทุนทางการเงิน (126,361) (123,603) (95,702) (92,322)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 45,263 43,436 - -

กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม - สุทธิ - (12,045) - (15,865)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 394,613 365,762 359,039 323,958

ภาษีเงินได้ (36,242) (29,028) (20,500) (19,256)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 5 358,371 336,734 338,539 304,702

�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�:

�̈�nµ��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��µ��µ¦ Â�̈��nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·� 27,577 (13,038) - -

�̈�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 4,309 4,801 4,320 4,800

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - (3,751) - (3,751)

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª��- สุทธิจากภาษี 31,886 (11,988) 4,320 1,049

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 390,257 324,746 342,859 305,751

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 355,936 312,774 338,539 304,702

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 2,435 23,960 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 358,371 336,734 338,539 304,702

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 387,961 301,284 342,859 305,751

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 2,296 23,462 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 390,257 324,746 342,859 305,751

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 6

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ�� 0.13 0.12 0.12 0.11

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

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

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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 ไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ Á�ºÉ°�µ¥ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 182,000 1,496,726 (115,847) 42,907 (72,940) 4,335,619 229,525 4,565,144

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 355,936 - - - 355,936 2,435 358,371

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - - 27,716 4,309 32,025 32,025 (139) 31,886

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (270,990) - - - (270,990) (21,443) (292,433)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 182,000 1,581,672 (88,131) 47,216 (40,915) 4,452,590 210,378 4,662,968

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 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 - - - - - - - - (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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

6

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. 2557

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 ไม่ได้จดัสรร Á�ºÉ°�µ¥ ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 2,709,905 19,928 182,000 1,600,758 42,896 42,896 4,555,487

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 338,539 - - 338,539

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� Îµ®¦ �́�ª � - - - - 4,320 4,320 4,320

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (270,990) - - (270,990)

¥°���Á®¨ º°���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,709,905 19,928 182,000 1,668,307 47,216 47,216 4,627,356

¥°�¥�¤µ���ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท (พนับาท)

°��r�¦ ³�°�° ºÉ��°� nª ��°��¼o�º°®»o�

กาํไร(ขาดทุน)Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�



บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 16.1 638,603 580,447 448,849 197,830

�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ (126,792) (123,867) (96,314) (92,098)

จ่ายภาษีเงินได้ (67,357) (69,740) (34,382) (43,170)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 444,454 386,840 318,153 62,562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ° Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 (47,701) (7,509) - -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.2 ก) - - (69,166) (75,514)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 16.2 (633,243) (655,446) (304,424) (504,356)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª �� 16.2 (12,617) (4,866) (1,329) (1,649)

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)

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 7 49,607 6,214 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,120 11,616 65,997 30,341

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

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 3,755 4,609 2,142 538

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 16.2 74,791 32,869 168,148 85,267

Á�·��́��̈¦ �́�µ��¦ ·¬�́° ºÉ� 9,487 12,180 9,487 12,180

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (541,801) (647,628) (129,145) (459,993)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

Á�·�Á�·�Á�·��́��̧��µ�µ¦ Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Á¡ ·É¤�¹Ê� 535,640 1,012,038 440,000 1,060,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 184,800 91,667 - -

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรภายใต้

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน 7,767 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11.2 (468,839) (427,500) (368,555) (356,597)

Á�·� ��nµ¥�º�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� (1,129) (2,273) - -

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

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (12,756) - -

เงินปันผลจ่าย 12 (270,990) (298,075) (270,990) (298,075)

Á�·��́��̈�nµ¥Ä®oÂ�n nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥ (2,040) (17,602) - -

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (14,791) 345,499 (199,545) 405,328

Á�·� �Â̈ ³ ¦ µ¥�µ¦ Á�̧¥�Á�nµÁ�·� �Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง)สุทธิ (112,138) 84,711 (10,537) 7,897

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 437,117 441,288 215,856 232,170

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 324,979 525,999 205,319 240,067

¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �

การแปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 181,371

¦ µ¥�µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤ �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� 7,767 3,079 - -

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 38 Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�śŘ��́�¥µ¥�¡ �«��Śŝŝş

9

1 �o° ¤ ¼̈�́Éª Å�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” Á�È��¦ ·¬�́¤®µ���Îµ�́���¹É��́��́Ê��¹Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Â̈ ³ �ÎµÁ�·��µ��µ¤�̧É° ¥¼n

�̧ÉÅ�o���³ Á�̧¥�Åª o�́��̧Ê

15 ��� »� ª ́ �·Í��° ¥ 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนÄ��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄ��µรรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั”

�̈»n¤�¦ ·¬�́�ÎµÁ�·��»¦ �·�®¨ �́Ä��µ¦ �̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Ã�¥Â�n��̈»n¤  ·��oµ®¨ �́° ° �Á�È��̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ° �Ä�o

ในครัวเรือน ผลิตภณั�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�Â̈ ³  µ¥�»¦ �·��ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³  µ¥�µ�Â¤n¡ ·¤ ¡ r

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Å�o¦ �́°�»¤�́·�µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́�Á¤ºÉ° ª �́�̧É 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³�¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧É�ÎµÁ �°�̧ÊÅ�o¤�̧µ¦  °��µ�Â�n¥�́Å¤nÅ�o�¦ ª � °�

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทั¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Å�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤®¨ �́�µ¦ �́��̧�̧É¦ �́¦ °��́Éª Å�Ä��¦ ³ Á�«Å�ย

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�ª µ¤�¹�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·ª ·�µ�̧¡ �́��̧�พ.ศ. 2547 

และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินหลกั (�º°���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È����Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°�ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด)

Å�o�́��ÎµÄ®oÁ�È�¦ ¼�Â���̧É ¤�¼¦ �r�µ¤�¦ ³ �µ«��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r� nª �®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤ ¼̈

ทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อÄ®o °��̈o°��́�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧Å�¥��́��̧É�34 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �Â̈ ³ Å�oÁ¡ ·É¤®¤µ¥Á®�»

ประกอบขอ้มลูทางการเงินตามขอ้�Îµ®��Ä��¦ ³�µ«��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ ��́�£µ¬µ° �́�§¬�́��Îµ�¹Ê��µ��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈

£µ¬µÅ�¥�̧É�́��Îµ�µ¤��®¤µ¥�Ä��¦ �̧�̧É¤ ค̧วามหมายขดัแยง้หรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê�ª ¦ ° nµ��ª��¼nÅ��́����µ¦ Á�·� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�śŘ��́�¥µ¥�¡ �«��Śŝŝş
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3 นโยบายการบัญชี 

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Á�È��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧Á�̧¥ª �́��́��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ���µ¦ Á�·�

 Îµ®¦ �́�̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

�µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรµ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Â¨ ³ �µ¦ �̧�ª µ¤ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��¹É�¤ �̧̈�́��́�Ä�o Îµ®¦ �́

¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧Á¦ ·É¤�o�Ä�®¦ º° ®¨ �́ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤�̧́��̧Ê

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�1 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�7 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �ÎµÁ �°���µ¦ Á�·น 

Á¦ ºÉ°� งบกระแสเงินสด 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�12 (ปรับปรุง 2555) Á¦ ºÉ°��£µ¬Á̧�·�Å�o

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�17 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�18 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�19 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�21 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉอง สัญญาเช่า

Á¦ ºÉ°��รายได ้

Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ Ã¥��r�°�¡ �́��µ�

Á¦ ºÉ°���̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�24 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�28 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�31 (ปรับปรุง 2555) 

เ¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

Á¦ ºÉ°�เงินลงทุนในบริษทัร่วม

Á¦ ºÉ°�� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��µ¦ ¦ nª ¤�oµ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�34 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�36 (ปรับปรุง 2555) 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�38 (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�งบการเงินระหวา่งกาล

Á¦ ºÉ°�การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�2

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ �nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È�Á���r

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�3

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�

มาตรฐา��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�5

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°�� ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧��̧É�º° Åª oÁ¡ ºÉ°�µ¥Â̈ ³ �µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É¥�Á̈·�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�8

   (ปรับปรุง 2555) 

Á¦ ºÉ°��ส่วนงานดาํเนินงาน

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�1 Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³

Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¤ ¸̈ �́¬�³ �̈oµ¥�̈¹��́�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�4 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�ª nµ�o°��̈��¦ ³ �°��oª ¥ �́�µÁ�nµ®¦ º° Å¤n

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�5 Á¦ ºÉ°��สิทธิในส่ว�Å�oÁ ¥̧�µ��°��»��µ¦ ¦ ºÊ°�°���µ¦ �¼¦ �³

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

�µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�(ต่อ)

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�7 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ �́�¦ »�¥o°�®¨ �́£µ¥Ä�o¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�29 Á¦ ºÉ°�

�µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä� £µ¡ Á«¦ ¬��·��̧É¤Á̧�·�Á¢o° ¦ »�Â¦ �

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�10 Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �µ¦ �o° ¥�nµ

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�12 Á¦ ºÉ°���o°��̈� ¤́��µ�บริการ 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�13 Á¦ ºÉ°��โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�17 Á¦ ºÉ°��µ¦ �nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nÄ�nÁ�·� �Ä®oÁ�oµ�°�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�18 Á¦ ºÉ°��การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�15 Á¦ ºÉ°�� ·É��¼�Ä� �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�27 Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�Á�ºÊ° ®µ�°�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �́�¦ ¼�Â���°���®¤µ¥

ตามสัญญาเช่า

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�29 Á¦ ºÉ°��การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

�µ¦ �̧�ª µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�32 Á¦ ºÉ°��สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินและพิจารณาว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินÂ¨ ³ �µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á�È��¦ Ế��¦ µª Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª ��̧�́��̧�³ Â ��Á�È��nµÄ�o�nµ¥®¦ º° �nµÄ�o�nµ¥¦ ° �µ¦ �́��́��̧Ã�¥Ä�oÁ���rÁ�̧¥ª �́�

�µ¦ Â ��¦ µ¥�nµ¥Á�È��nµÄ�o�nµ¥®¦ º°�nµÄ�o�nµ¥¦ °�µ¦ �́��́��̧���ª �́ ·Ê��ª��̧�́��̧

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́Ê��oµ��nµ¥Åª oÃ�¥Ä�o° �́¦ µ£µ¬Á̧�̧¥ª �́��̧ÉÄ�o�́��̈�ÎµÅ¦ ¦ ª ¤�́Ê��̧�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o

4 การประมาณการ 

ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล �¼o�¦ ·®µ¦ �o°�Ä�o�»̈ ¥¡ ·�·���µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ Â¨ ³ �o°  ¤ ¤�·�̧É¤ �̧̈�¦ ³ ���n°�µ¦ �Îµ

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧¤µÄ�o�Â̈ ³ �Îµ�ª �Á�·��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·�° µ��³ Â���nµ��µ��µ¦

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล �¼o�¦ ·®µ¦ �³ Ä�o�»̈¥¡ ·�·��̧É¤ �̧́¥ Îµ�́�Ä��µ¦ �Îµ�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³

Â®¨ n��̧É¤µ�°��o° ¤ ¼̈�̧É Îµ�́��°��ª µ¤Å¤nÂ�n�°�Ä��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É¤ °̧ ¥¼n¤µÄ�oÁ�n�Á�̧¥ª �́����µ¦ Á�·�¦ ª ¤  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจส่วนใหญ่ในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสินค้าหลักออกเป็นผลิตภัณฑ์

Á�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°���̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�Â̈ ³  µ¥�»¦ �·��ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³  µ¥�µ�Â¤n¡ ·¤ ¡ r�¥°�¦ µ¥Å�oÅ�o�́�¦ µ¥�µ¦

ระหวา่งกนัออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายไดห้ักดว้ยตน้ทุนขายและงานรับจา้ง ค่าใชจ่้ายในการขาย และ

�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ � nª �¦ µ¥Å�o° ºÉ�Å¤n µ¤µ¦ ��́� nª �Å�o

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �ºÊ°¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 501,685 25,220 1,476,313 344,636 181,417 2,529,271

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (62,509) (221) (17,955) (3,733) (4,520) (88,938)

รวมรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 439,176 24,999 1,458,358 340,903 176,897 2,440,333

กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 36,741 2,230 29,149 35,494 8,614 112,228

�ÎµÅ¦ �µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ 5,922

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 30,720

ตน้ทุนทางการเงิน (41,713)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 19,802

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 126,959

ภาษีเงินได ้ (9,193)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 117,766

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �ºÊ°¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 1,547,071 63,801 4,346,673 1,009,425 532,974 7,499,944

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (220,217) (689) (59,261) (31,597) (21,167) (332,931)

รวมรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 1,326,854 63,112 4,287,412 977,828 511,807 7,167,013

กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 110,647 7,704 162,365 85,019 29,215 394,950

�µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ (267)

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 81,028

ตน้ทุนทางการเงิน (126,361)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 45,263

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 394,613

ภาษีเงินได ้ (36,242)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 358,371
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �ºÊ°¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 499,596 15,775 1,377,849 222,467 220,410 2,336,097

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (71,029) (1,274) (8,883) (2,021) (20,680) (103,887)

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

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

�ÎµÅ¦ �µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ 254

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 25,253

ตน้ทุนทางการเงิน (43,298)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 13,482

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 103,381

ภาษีเงินได ้ (4,389)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 98,992

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

 Îµ®¦ �́�ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจ

�̈·�£�́�rÁ�¦ ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́ Á¦ º°� �̈·�£�́�rÁ¡ ºÉ°�µ�° »� µ®กรรม �ºÊ° ¤µ�µ¥Å�Â̈ ³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พมิพ์ ยอดรวม 

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 1,667,955 41,950 4,292,165 786,135 473,896 7,262,101 

รายไดร้ะหวา่งบริษทัยอ่ย (296,850) (1,274) (45,615) (2,428) (29,835) (376,002)

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

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

�µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�- สุทธิ      (22,966) 

รายไ�o° ºÉ� 81,855

ตน้ทุนทางการเงิน      (123,603) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และกิจการร่วมคา้ 43,436

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,045)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 365,762

ภาษีเงินได ้      (29,028)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด      336,734



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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6 กาํไรต่อหุ้น

�ÎµÅ¦ �n°®»o� nª��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�Îµ�ª�Ã�¥�µ¦ ®µ¦ �ÎµÅ¦  »��· nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�oª ¥�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª��ÎÊµ®�́�

�µ¤�Îµ�ª �®»o� µ¤�́�̧É�Îµ¦ ³ Â̈ oª Â̈ ³ �º° Ã�¥�»��̈£µ¥�°�¦ ³ ®ª nµ��ª��

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ� Îµ®¦ �́�ª � µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�È��°��¼o�º° ®»o� µ¤�́��

   (พนับาท) 118,171 89,859 49,867 47,034

�Îµ�ª�®»o��́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́���¡ �́®»o���

   (หมายเหตุ 14) 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ����µ�� 0.04 0.03 0.02 0.02

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ� Îµ®¦ �́�ª �เกา้Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

�ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�È��°��¼o�º° ®»o� µ¤�́��

   (พนับาท) 355,936 312,774 338,539 304,702

�Îµ�ª�®»o��́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́���¡ �́®»o���

   (หมายเหตุ 14) 2,709,905 2,709,905 2,709,905 2,709,905

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ����µ�� 0.13 0.12 0.12 0.11

บริษัทคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนและเก้าÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É30 กันยายน พ.ศ. 2556 �¹Ê�Ä®¤nÁ¡ ºÉ° �¦ ³ Ã¥��rÄ�

�µ¦ Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Ã�¥Ä�o�Îµ�ª �®»o� µ¤ �́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��̧É�º° Á ¤ º° �ª nµÅ�o�Îµ�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ®»o�

�̧É�¦ µÅª oÂ̈ ³ �Îµ�ª �®»o� µ¤�́�̧É° °�Â̈ ³ Á¦ ¥̧��Îµ¦ ³ Â̈ oª �Ã�¥Ä®o °��̈o°��́��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ®»o��̧É�¦ µÅª o�Â̈ ³�Îµ�ª�®»o� µ¤�́

�̧É° °�Â̈ ³ Á¦ ¥̧��Îµ¦ ³ Â̈ oª Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

�¦ ·¬�́Å¤n¤�̧µ¦ ° °�®»o� µ¤�́Á�̧¥�Á�nµ�¦ �̈́�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª��̧É�ÎµÁ �° ¦ µ¥�µ��́��́Ê��¹�Å¤n¤�̧µ¦ �Îµเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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7 Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª ���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

Á�·�  µ��¦ ³ �Îµ��µ�µ¦ �·�£µ¦ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�� 98 99 - -

เงินฝากประจาํ 5,744 7,670 - -

®�nª ¥¨ ��»�Ä��°��»�¦ ª ¤�̧É�́��¦ ³ Á£�

Á�È�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ - 79 - -

บวก  ส่วนเกินทุนจากการตีมลูค่ายติุธรรม - 11 - -

¦ ª ¤Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 5,842 7,859 - -

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 0.09 ลา้นบาท (ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 

0.09 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนัภาษี

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เงินฝากประจาํของบริษทัย่อยเป็นเงินฝากประจาํธนาคารระยะเวลา 3 ถึง 12 Á�º°��¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥

ร้อยละ 3.00 ถึง 8.00 �n° �̧��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 1.75 ถึง 8.75 ต่อปี)

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª  Îµ®¦ �́�ª �เกา้เดื°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ¤�̧µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

 พนับาท พนับาท

ยอดตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 7,859 -

การลงทุนÁ¡ ·É¤�¹Ê� 47,701 -

จาํหน่ายเงินลงทุน (49,607) -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (111) -

ยอดปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,842 -



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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8 ¨ ¼�®�̧Êการค้า - สุทธิ

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�»��̈£µ¥�°� 1,633,010 1,528,903 1,343,096 1,294,068

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ย́จะสูญ (9,865) (4,830) (6,216) (4,216)

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµบุคคลภายนอก - สุทธิ 1,623,145 1,524,073 1,336,880 1,289,852

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

    (หมายเหตุ 17.2) 343,778 331,384 393,004 384,689

รวม¨ ¼�®�̧Êการคา้ - สุทธิ 1,966,923 1,855,457 1,729,884 1,674,541

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ µ¤µ¦ �Â¥��µ¤° µ¥»®�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,389,059 1,310,424 1,095,593 1,104,164

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 458,430 430,917 465,127 417,829

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 64,675 71,793 73,955 84,726

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 42,741 38,988 65,410 42,677

คา้งชาํระมากกวา่ 12 Á�º°��¹Ê�Å� 21,883 8,165 36,015 29,361

รวม 1,976,788 1,860,287 1,736,100 1,678,757

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (9,865) (4,830) (6,216) (4,216)

รวม¨ ¼�®�̧Êการคา้ - สุทธิ 1,966,923 1,855,457 1,729,884 1,674,541



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า 

9.1 �¦ ·¬�́¥n° ¥��¦ ·¬�́¦ nª ¤�Â̈ ³�·��µ¦ ¦ nª ¤�oµ���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 �¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน

พ.ศ. 2557

(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

ประเภทกจิการ

�́��́Ê��¹Ê�

ในประเทศ

30 กนัยายน

พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

ราคาทุน

พนับาท

ราคาทุน

พนับาท

บริษัทย่อย

บริษัทในประเทศ

บริษทัโคราช ไทย เทค จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศไทย 100.0 100.0 30,000 30,000

บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 20,000 20,000

บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 6,250 6,250

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 100.0 100.0 40,756 40,756

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 71.0 71.0 82,000 82,000

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตแม่พิมพแ์ละผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 51.0 51.0 61,200 61,200

240,206 240,206

บริษัทต่างประเทศ

Srithai (Vietnam) Company Limited ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศเวยีดนาม 100.0 100.0 433,746 433,746

Srithai Superware Manufacturing Private Limited ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 100.0 100.0 131,924 62,758

Srithai Superware India Limited คา้ขายผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศอินเดีย 82.4 82.4 25,090 25,090

590,760 521,594

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 830,966 761,800



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า (ต่อ)

9.1 �¦ ·¬�́¥n° ¥��¦ ·¬�́¦ nª ¤�Â̈ ³�·��µ¦ ¦ nª ¤�oµ���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 �¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê(ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท) ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท (พนับาท)

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 
อัตราร้อยละของการถือหุ้น เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 30 กันยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

�́��́Ê��¹Ê� 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ราคาตาม

ประเภทกิจการ ในประเทศ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี - สุทธิ

บริษัทร่วม
บริษัทในประเทศ
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 48.0 48.0 17,572 20,109 9,599 - 9,599 9,599 - 9,599
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ผลิตผงเมลามีน ประเทศไทย 45.0 45.0 168,506 193,821 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000
บริษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั* �̈·�Á�¦ ºÉ°�Äชเ้ซรามิค ประเทศไทย 42.0 42.0 - - 52,500 (52,500) - 52,500 (52,500) -
บริษทั ชีวามาลา จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกและเมลามีน ประเทศไทย 40.0 40.0 22,321 22,658 19,920 - 19,920 19,920 - 19,920
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ผลิตบรรจุภณัฑ์ ประเทศไทย 39.2 39.2 35,925 39,242 27,156 - 27,156 27,156 - 27,156

บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จาํกดั* ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 24.0 24.0 - - 48,385 (48,385) - 48,385 (48,385) -

244,324 275,830 247,560 (100,885) 146,675 247,560 (100,885) 146,675

บริษัทต่างประเทศ
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company

Limited* ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศจีน 40.0 40.0 - - 25,865 (25,865) - 25,865 (25,865) -
PT. Srithai Maspion Indonesia ผลิตผลิตภณัฑเ์มลามีน ประเทศ

อินโดนีเซีย 32.5 32.5 13,028 12,342 37,438 - 37,438 37,438 - 37,438

13,028 12,342 63,303 (25,865) 37,438 63,303 (25,865) 37,438

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 257,352 288,172 310,863 (126,750) 184,113 310,863 (126,750) 184,113

กิจการร่วมค้า
บริษัทในประเทศ

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก ประเทศไทย 50.0 50.0 14,258 14,314 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 14,258 14,314 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 271,610 302,486 315,863 (126,750) 189,113 315,863 (126,750) 189,113

* บริษทัร่วมไดเ้ลิกดาํเนินกิจการแลว้ และอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า (ต่อ)

9.2 เหตุการณ์สําคัญ

ก) การลงทุนในบริษัทย่อย

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 Srithai Superware Manufacturing Private Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��µ��120.00 ลา้นรูปี 

Á�È��ŜŘŘ�ŘŘ�̈oµ�¦ ¼�̧��µ¤¤�·�°���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬�́¥n° ¥�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�śŘ��́�¥µ¥��¡ �«��Śŝŝş�บริษทัไดจ่้าย

�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤�»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥�́��̈nµª Á�È��Îµ�ª�Á�·��řŚš�šŘ�̈oµ�¦ ¼�̧®¦ º° Á�̧¥�Á�nµ�́��Şš�řş�̈oµ��µ�ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 100.00 โดยการจ่ายชาํระค่าหุน้จาํนวน 9.90 ลา้นรูปี เป็นการจ่ายชาํระค่าหุน้�̧É�¦ ·¬�́ย่อย���³Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��́Ê�Â�n�̧�¡ �«��2556

Srithai (Vietnam) Company Limited

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 ��³ �¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Å�o¤ ¤̧�·° �»¤ �́·Ä®o�¦ ·¬ �̈́ ��»�Á¡ ·É¤Ä�Srithai (Vietnam) Company

Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥ จาํนวน 20.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100�ŘŘโดยบริษทัย่อยจะ

Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥��µ�Á�·¤�20.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น 40.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษทัย่อยอยู่ในระหว่าง

�ÎµÁ�·��µ¦ ���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»�

ข) �¦ ·¬�́¥n° ¥�̧É�́��́Ê��¹Ê�Ä®¤n

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥

�̧É�ริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100�ŘŘ̈��»�Ä��¦ ·¬�́�́��́Ê�Ä®¤nÄ��¦ ³ Á�«Áª ¥̧��µ¤Á¡ ºÉ° �̈·�Â̈ ³ �Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r�¦ ¦ �»

£ �́�r° µ®µ¦ Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��ºÉ¤�Â̈ ³ �̈·�£�́�r¡ ¨ µ �·�Á¡ ºÉ°�µ�° »�สาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20.00 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาและบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100�ŘŘ�¦ ·¬�́�́��́Ê�Ä®¤n�̧Ê�³ ¤ ̧ �µ�³ Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�°��Srithai

(Vietnam) Company Limited และของบริษทั บริษทัยอ่ยดงักล่าว° ¥¼nÄ�¦ ³ ®ª nµ��µ¦ ���³ Á�̧¥��́��́Êงบริษทัใหม่

ค) �¦ ·¬�́¦ nª ¤ �̧É�́��́Ê��¹Ê�Ä®¤n

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥��́�Ã���Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¦ nª ¤Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Ä®o�́��́Ê�บริษทั 

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ในประเทศมาเลเซี¥�Á¡ ºÉ°�ÎµÁ�·��»¦ �·��Îµ®�nµ¥�̈·�£�́�r¡ ¨ µ ติก โดยมีทุนจดทะเบียน 

ไม่เกิน 500,000.00 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษทัร่วมดงักล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 �¦ ·¬�́¦ nª ¤Å�o���³ Á�̧¥��́��́Ê��

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. Á¤ºÉ° ª �́�̧É�14 มีนาคม พ.ศ. 2557 �µ��µ¦ ¨ ��»��̧Ê�ÎµÄ®oบริษทัมีส่วนไดเ้สียทางออ้มใน 

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ 48.00 บริษทัร่วมดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเรียกชาํระทุน
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า (ต่อ)

9.2 เหตุการณ์สําคัญ (ต่อ)

ง) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย โมลดส์ จาํกดั

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�Ã¤¨ �r ��Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤Å�o¤ ¤̧�·

ให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัย่อย ในอตัราหุ้นละ 5.00 �µ��Á�È��Îµ�ª�Á�·��́Ê� ·Ê��5.00 ลา้นบาท 

โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 3.55 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 71.00

บริษทัยอ่ย - บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬�́�Ã�¦ µ��Å�¥�Á����Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�4 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�

ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัย่อย ในอตัราหุ้นละ 23.00 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��

69.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 69.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00

บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ®»o��¦ ³�Îµ�̧�°��¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�¤·¥µ�µª µ��Îµ�́��Á¤ºÉ° ª �́�̧É�24 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�

ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัย่อย ในอตัราหุ้นละ 34.00 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��

40.80 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 20.81 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.00



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�śŘ��́�¥µ¥�¡ �«��Śŝŝş

21

10 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��- สุทธิ

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä��̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��� Îµ®¦ �́�ª �เก้าÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 

�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

�̧É�·��°µ�µ¦ สินทรัพย์ �̧É�·��°µ�µ¦ สินทรัพย์

และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 5,295,734 49,383 4,176,799 39,114

�ºÊ°  ·��รัพย์ 581,100 14,214 259,666 2,926

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ��nµ�́��Îµ®�nµ¥ (475,176) (10,718) (369,951) (7,942)

จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (84,556) - (130,954) -

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ 35,615 - 51,063 -

ตดัจ่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน (31,588) (72) (31,313) (72)

- ค่าเ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ 27,844 - 27,838 -

จดัประเภทบญัชีใหม่ - ราคาทุน 7,984 - - -

- �nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ ³  ¤ (700) - - -

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°  Îµ¦ °��µ¦ �o° ¥�nµ� 3,700 - 3,700 -

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (2) 1 - -

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,359,955 52,808 3,986,848 34,026

�Îµ�ª�Á�·��̧É�¼�¡ �́Åª o Îµ®¦ �́

รายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคต 209,787 1,221 110,539 1,221

ข้อมูลทางการเงินรวม

Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 �µ¦ �ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�°��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É�รวมการไ�o¤µ�¹É�สินทรัพยต์าม

สัญญาเช่าการเงินจาํนวน 7.77 ลา้นบาท  

Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª �Á�oµÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 การจาํหน่ายสินทรัพย�์°��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É�รวมราคาตามบญัชีของ

การจาํหน่ายสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาขายและเช่ากลบัคืนจาํนวน 6.99 ลา้นบาท กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 

0.78 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นรายไดร้อตดัจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายตลอดอายสัุญญาเช่า
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10 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��- สุทธิ (ต่อ)

กลุ่มบริษทัได�้Îµ�°��̧É�·�° µ�µ¦ �Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦  nª �®�¹É�Åวก้ับธนาคµ¦ Á¡ ºÉ° เป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะยาว

และเงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคาร �¹É��¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัยอ่ย:
บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

- �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ 26.2 26.2 - -
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

- �̧É�·�Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ 317.8 226.8 - -
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั

- �̧É�·�Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ - 19.1 - -

ในระหว่างงวด �¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥��µÃ�¡ ¨ µ ��Îµ�́��Å�oÅ�n�°��̧É�·�Â̈ ³ Á�¦ ºÉ°��́�¦ �̧ÉÁ�È�®¨ �́�¦ ³ �́�Á�·�Á�·�Á�·��́��̧�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª

และเงินทุนหมุนเวยีนจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเรียบร้อยแลว้ 
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11 เงินกู้ยืม

11.1 เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและÁ�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�

Á�·�Á�·�Á�·��́��̧��µ�µ¦ Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế����ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 449 - -

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ���µ�µ¦

   - เงินบาท 1,294,000 823,000 1,260,000 820,000

   - เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 65,090 - - -

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

Â̈ ³ Á�·��¼o¥º¤¦ ³ ¥³  Ế� 1,359,090 823,449 1,260,000 820,000

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�Á�·��µ��Îµ�ª��1,294.00 ¨ oµ��µ���ª �́�̧É�31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2556 : 823.00 ¨ oµ��µ���Á�È��́Ìª  �́�µÄ�oÁ�·�Â��Á¦ ¥̧��º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤�Â̈ ³ Â��¤ °̧ µ¥»Å¤nÁ�·��3 Á�º°��¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ���̧É

�̈°�° µ¥»Á�·��¼o��ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ��¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ���̧É�̈°�° µ¥»Á�·��¼o�

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��°��¦ ·¬�́¥n° ¥Ä��nµ��¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È�Á�·��° ¨ ¨ µ¦ r��Îµ�ª น 2.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเท่าเงินบาท จาํนวน 65.09 ลา้นบาท เป็นสัญญาเงินกูย้มื¦ ³ ¥³  Ế�° µยไุม่เกิน 3 Á�º°��¤°̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ�Cost of Fund

�°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÂ®n�®�¹É�Ä��¦ ³ Á�«Áª ¥̧��µ¤�ª � nª �Á¡ ·É¤�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ rÂª ¦ r��Îµ�́���¤®µ����

�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : ไม่มี)
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ)

11.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้¤ื ¦ ³ ¥³ ¥µª ¤�̧Îµ®���Îµ¦ ³ �º��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 631,489 563,878 493,495 435,092

Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ Á�·��ª nµ®�¹É��̧ 2,089,866 2,466,413 1,538,791 1,965,749

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,721,355 3,030,291 2,032,286 2,400,841

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยใ��¦ ³ Á�«�¤�̧°�Á�̧Ê¥�́Ê�° �́¦ µ���̧Éและอตัราลอยตวัแบบ 

MLR หักส่วนลด THBFIX บª � nª �Á¡ ·É¤ FDR �ª � nª �Á¡ ·É¤ Â̈ ³ �BIBOR �ª � nª �Á¡ ·É¤ ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย

Ä��nµ��¦ ³ Á�«¤�̧°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ�Cost of Fund บวกส่วนเ¡ ·É¤

Á�ºÉ°�Å��µ¦ �Îµ¦ ³ �º�Å¤nÅ�oÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈��µ��̧ÉÅ�oÁ�·�Á�ยไวใ้นงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2556 

��ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยจาํนวน 359.05 ¨ oµ��µ���ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 439.10 ลา้นบาท) 

�ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�¦ ·¬�́�«¦ Å̧�¥�»�Á�° ¦ rÂª ¦ r�จาํกดั (มหาชน)

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�ของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 �¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

 พนับาท พนับาท

ยอดยกมาตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 3,030,291 2,400,841

เงินกูÁ้¡ ·É¤ 184,800 -

จ่ายชาํระคืน (468,839) (368,555)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (24,897) -

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,721,355 2,032,286



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดระหว่างกาล ·Ê� »�ª �́�̧É�śŘ��́�¥µ¥�¡ �«��Śŝŝş

25

11 เงินกู้ยืม (ต่อ)

11.3 ª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·�° °�¤µÄ�o

ª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ�·�° °�¤µÄ�o���ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยรายละเอียด

�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)

วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้

เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¨ ° ¥�́ª

   - ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - 35,200 - - 54,470 -

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 212,000 - 158,934 221,550 - 283,766

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,896,597 - - 4,308,880

212,000 35,200 4,055,531 221,550 54,470 4,592,646

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)

วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ วงเงินเบิก วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้

เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน เกนิบัญชี ระยะยาว หมุนเวียน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¨ ° ¥�́ª

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน 165,000 - - 175,000 - -

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥���̧É

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน - - 3,836,598 - - 4,248,880

165,000 - 3,836,598 175,000 - 4,248,880

12 เงินปันผล

พ.ศ. 2557 

Ä��µ¦ �¦ ³�»¤Ä®�n µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³�Îµ�̧�°��¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�29 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Ä®o�nµ¥Á�·��́��̈

จากกําไรสุทธิของบริษัทประจาํปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��270.99 ล้านบาท และบริษัท 

Å�o�nµ¥�Îµ¦ ³ �́Ê��Îµ�ª �Â̈ oª Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2556 

ในการประชุมใหญ่ µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ³�Îµ�̧�°��¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�26 เมษายน พ.ศ. 2556 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·Ä®o�nµ¥Á�·��́��̈

จากกําไรสุทธิของบริษัทประจาํปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.10 �µ��Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��298.08 ล้านบาท และบริษัท 

Å�o�nµ¥�Îµ¦ ³ �́Ê��Îµ�ª �Â̈ oª Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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13 ภาษีเงินได้

£µ¬Á̧�·�Å�o�̧ÉÂ ��Ä�งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทัคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีในอตัรา

ร้อยละ 15.00 ถึงร้อยละ 30.90 และร้อยละ 20.00 �µ¤ ¨ Îµ�́���° �́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�o�̧ÉÄ�oÄ��ª �¦ ³ ®ª nµ��าล พ.ศ. 2556 คืออตัราร้อยละ 

15.00 ถึง ร้อยละ 25.00 และร้อยละ 20.00 ตามลาํดบั) 

14 ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดเกา้Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนเกนิ

หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม

จํานวนหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดตน้งวด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 270,990,480 2,709,905 19,928 2,729,833

การแตกหุน้สามญั 2,438,914,320 - - -

¥°� ·Ê��ª�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 2,709,904,800 2,709,905 19,928 2,729,833

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 หุ้นสามญัออกÂ̈ ³ ���³ Á�̧¥��́Ê�®¤�¤�̧Îµ�ª ��2,709,904,800 ®»o���¹É�¤ ¦̧ µ�µ¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª oหุ้นละ  

1.00 บาท (ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 270,990,480 หุ้น �¹É�¤ ร̧าคามูลค่า�̧É�¦ µÅª oหุ้นละ 10.00 บาท) หุ้นสามญั�́Ê�®¤�Å�o

ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤Ä®�n µ¤ �́�¼o�º° ®»o��¦ ³ �Îµ�̧�°��¦ ·¬ �́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�29 เมษายน พ.ศ. 2557 �̧É�¦ ³ �»¤�¼o�º° ®»o�Å�o¤ ¤̧�·° �»¤ �́·�µ¦

Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤¼̈�nµ®»o��̧É�¦ µÅª o�µ�Á�·¤®»o�̈ ³  10.00 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท Â̈ ³ �Îµ�ª �®»o� µ¤�́�̧É° °�Â̈ ³ Á¦ ¥̧��Îµระแลว้

จากเดิม 270,990,480 หุน้ เป็น 2,709,904,800 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้เท่าเดิมคือ 2,709.90 ลา้นบาท บริษทั

Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ ���³ Á�̧¥��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��́��̈nµª �́��¦ ³ �¦ ª �¡ µ�·�¥rÂ̈ oª Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

15 £µ¦ ³ �¼�¡ �́Â̈ ³ Á®�»�µ¦ �r�̧É° µ�Á�·��¹Ê�Ä�£µ¥®�oµ

ณ ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 �̈»n¤�¦ ·¬�́Å¤n¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É° µ�Á�·��¹Ê�Ä�£µ¥®�oµ¦ ª ¤�́Ê� �́�µ�nµ�Ç�̧ÉÂ���nµ�° ¥nµ�

เป็นสาระสาํคญัจากงวดปี�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ¥�Áª o��̧É�̈nµª ไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินขอ้ 10  
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16 �¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤

16.1 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

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

  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้สําหรับงวด 394,613 365,762 359,039 323,958

ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ

(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ� 479,934 430,862 374,200 347,554

ค่าตดัจาํหน่าย 43,191 46,228 32,162 32,678

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 10,718 11,552 7,942 9,268

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 4,588 1,248 4,319 1,248

�nµÁ�ºÉ°®�̧Ê � ¥́�³  ¼� 8 5,035 100 2,000 -

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³�nµÁ�ºÉ° ¤ ¼̈�nµ

¦ µ�µ�µ¥�ÎÉµ�ª nµ�»���Ã°��̈�́� 2,943 (2,027) 3,000 (2,000)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµÁ�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥

และบริษทัร่วม (โอนกลบั) - 12,045 - (32,335)

Ã°��̈�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 10 (3,700) - (3,700) -

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,469) (5,905) (18,580) (6,478)

กาํไร�µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·� (6,967) (601) (3,038) (2,583)

ดอกเ�̧Ê¥¦ �́ (3,699) (4,911) (2,319) (1,020)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน  

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (45,263) (43,436) - -

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 17.3 - - (169,748) (90,590)

รายไดเ้งินปันผลจากเงิ�̈��»�° ºÉ� (9,487) (12,180) (9,487) (12,180)

ตน้ทุนทางการเงิน - �°�Á�̧Ê¥�nµ¥ 126,361 123,603 95,702 92,322

ยอดยกไป  985,798 922,340 671,492 659,842



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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16 �¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤�(ต่อ)

16.1 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

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

  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดยกมา  985,798 922,340 671,492 659,842

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³

®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ�

   สินทรัพย์ดาํเนินงาน(Á¡ ·É¤�¹Ê�)ลดลง 

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ (73,470) (56,283) (39,343) (69,273)

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� (74,687) (43,509) (41,676) (34,986)

   สินคา้คงเหลือ  (237,591) (187,273) (36,155) (175,227)

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (35,586) 4,645 (21,250) (29,767)

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� (21) 19,836 1,124 40,837

®�̧Ê ·��ÎµÁ�·��µ�Á¡ ·É¤�¹Ê�(ลดลง) 

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ (60,359) (142,183) (153,238) (237,182)

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 103,429 72,516 48,548 45,650

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 7,456 (22,186) 316 (10,106)

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23,634 12,544 19,031 8,042

   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 638,603 580,447 448,849 197,830



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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16 �¦ ³ Â Á�·� ��µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤�(ต่อ)

16.2 �o° ¤ ¼̈�¦ ³ Â Á�·� �Á¡ ·É¤Á�·¤�¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

�̧É�·�อาคารและอุปกรณ์

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r��®¤µ¥Á®�»�10) 581,100 642,939 259,666 496,687

หกั Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ ¨ �̈� 60,012 15,543 46,692 6,967

 สินทรัพยถ์าวรÁ¡ ·É¤�¹Ê�Ã�¥ �́�µÁ�nµ

    ทางการเงิน (7,767) (3,079) - -

Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

�Á¡ ·É¤�¹Ê��ลดลง - - (1,832) 659

��ÎµÅ¦ ��µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�

�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·� (102) 43 (102) 43

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ 633,243 655,446 304,424 504,356

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ����®¤µ¥Á®�»�10) 14,214 6,074 2,926 2,857

หกั Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤�̧́ª ��Á¡ ·É¤�¹Ê� (1,597) (1,208) (1,597) (1,208)

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,617 4,866 1,329 1,649

เงินปันผลรับ

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (หมายเหตุ 17.3) 76,391 38,192 169,748 90,590

หกั Á�·��́��̈�oµ�¦ �́Á¡ ·É¤�¹Ê� (1,391) (5,323) (1,391) (5,323)

หกั �µ��»��µ�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·� (209) - (209) -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 74,791 32,869 168,148 85,267



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

17.1 �Ã¥�µ¥�°��̈»n¤�¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �́�¦ µ¥�µ¦ �oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���¦ ³�°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ก) �µ¦ �µ¥Â̈ ³ �ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦

�¦ ·¬�́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �oµ�µ¤���·�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��Ã�¥�¦ ·¬�́Å�o�·�¦ µ�µ�ºÊ°��µ¥ ·��oµÂ¨ ³ �¦ ·�µ¦ �́��»��̈Â̈ ³

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́���µ¤ ¦ µ�µ�̧ÉÄ�̈oÁ�̧¥��́�¦ µ�µ�̧É�·��́��»��̈£µ¥�°��Áª o�Â�n�¦ �̧�µ¦ �µ¥ ·��oµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

�¹É�Á�È��́ª Â���Îµ®�nµ¥ ·��oµ�°��¦ ·¬�́Ä�o¦ µ�µ�o��»��µ¥�ª ��ÎµÅ¦ �́Ê��o��Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�·��µ¦

�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��̈nµª �³ ¥µª �ª nµ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�µ¤���·�̧É�Îµ®��Åª o�30 ถึง 90 วนั  

ค่าซ่อมแม่พิ¤ ¡ rÂ̈ ³ �nµ�oµ��̧���¦ ·¬�́�·�¦ µ�µ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤ ¦ µ�µ�o��»��ª��ÎµÅ¦ �́Ê��o��

ข) รายได้จากการบริการ 

�nµÁ�nµ Îµ�́��µ�Â̈ ³ ° µ�µ¦ Ã¦ ��µ���¦ ·¬�́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �·��nµÁ�nµ¦ �́�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤ �́�µÁ�nµโดยมีอตัราค่าเช่า

�·��µ¤�ª µ¤Á®¤µ³  ¤�°� �µ��̧É�́Ê�Â̈ ³ ¨ �́¬�³�°��µ¦ Ä�o�µ��°�¡ ºÊ��̧É�́Ê��Ç

�nµÁ�nµÁ�¦ ºÉ°��́�¦ Â̈ ³ Â¤n¡ ·¤ ¡ r��¦ ·¬�́Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ �·��nµÁ�nµ�́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¤ �́�µÁ�nµ�̧É��̈��́��

ค) รายได้ค่าบริหารการจัดการ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริหารการจดัการกับกิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�คิดราคาระหว่างกนัตามสัญญาให้บริการดา้นการจดัการ 

�̧É��̈��́�

ง) การขายสินทรัพย์ถาวร 

¦ µ�µ�µ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ �·��µ�¦ µ�µ�µ¤�́��̧ »��·�ª ��ÎµÅ¦ �Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�Á�nµ�́�

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�Îµ¦ ³ ®�̧Ê���·�̧É�Îµ®��Åª o�60 วนั 



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �oองกนั (ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �́��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��̧É Îµ�́�

17.2 ¥°���Á®¨ º°���ª �́ ·Ê��ª��

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ - �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 100,947 107,138

บริษทัร่วม 150,861 142,554 150,861 142,555

กิจการร่วมคา้ 9,789 7,741 9,789 7,741

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 183,128 181,089 131,407 127,255

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 343,778 331,384 393,004 384,689

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บริษทัยอ่ย - - 22,597 4,558

บริษทัร่วม - เงินปันผลคา้งรับ 7,686 6,295 7,686 6,295

- ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 717 1,154 717 1,154

กิจการร่วมคา้ 141 141 141 141

กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 11 82 11 82

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�� 8,555 7,672 31,152 12,230

หกั  �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (973) (973) (973) (973)

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧Éยวขอ้งกนั - สุทธิ 7,582 6,699 30,179 11,257



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈Â̈ ³�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.2 ¥°���Á®¨ º°���ª �́ ·Ê��ª��(ต่อ)

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทั โคราช ไทย Á����Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Â®n�®�¹É��มีเงินให�้¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�คงเหลือกบับริษทั     

ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥° �̧Â®n�®�¹É�จาํนวน 16.00 ลา้นบาท �ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 6.00 ลา้นบาท)  

�·��°�Á�̧Ê¥Ä�° �́¦ µ���̧É¦ o° ¥¨ ³ �4.00 ต่อปี และกาํหนดใหบ้ริ¬�́¥n° ¥�́��̈nµª�Îµ¦ ³�°�Á�̧Ê¥�»�Á�º°�และเงินตน้ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�
บริษทัยอ่ย - - 41,751 38,251
บริษทัร่วม 84,245 105,336 61,618 79,783

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 2,124 7,226 1,212 4,229

¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�- กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�� 86,369 112,562 104,581 122,263

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

บริษทัยอ่ย - Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� - - 3,166 990

- Á�oµ®�̧Ê ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦ - - 1,878 46

บริษทัร่วม  263 2,447 263 2,439

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� - 28 - 28

¦ ª ¤Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��- กิ��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 263 2,475 5,307 3,503



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง

บริษทัยอ่ย - - 27,713 34,323

บริษทัร่วม 84,324 71,379 84,324 71,377

กิจการร่วมคา้ 9,182 13,292 9,148 13,241

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 90,735 98,401 70,173 73,566

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง 184,241 183,072 191,358 192,507

¦ µ¥Å�o° ºÉ�

รายได้จากการบริการ

บริษทัยอ่ย - - 6,218 7,131

บริษทัร่วม 1,172 352 1,172 352

กิจการร่วมคา้ 153 158 153 158

กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 327 366 207 366

รวม 1,652 876 7,750 8,007

รายได้ค่าบริหารการจัดการ

บริษทัยอ่ย - - 930 1,080

กิจการร่วมคา้ 250 250 250 250

รวม 250 250 1,180 1,330

�°�Á�̧Ê¥¦ �́

บริษทัยอ่ย - - - 174

รวม - - - 174

รายได้เงนิปันผล

บริษทัร่วม 2,811 - 2,811 -

รวม 2,811 - 2,811 -

¦ ª ¤ ¦ µ¥Å�o° ºÉ� 4,713 1,126 11,741 9,511

รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร

บริษทัยอ่ย - - 20,000 950

รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - - 20,000 950



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�(ต่อ)

รายไดส้าํหรับงวดเกา้เดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง

บริษทัยอ่ย - - 95,818 123,743

บริษทัร่วม 287,210 231,746 287,210 231,744

กิจการร่วมคา้ 28,238 28,872 28,126 28,716

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 297,358 341,593 209,985 316,436

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง 612,806 602,211 621,139 700,639

¦ µ¥Å�o° ºÉ�

รายได้จากการบริการ

บริษทัยอ่ย - - 20,951 19,670

บริษทัร่วม 4,185 2,915 4,185 2,915

กิจการร่วมคา้ 460 473 460 473

กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 934 1,295 796 1,295

รวม 5,579 4,683 26,392 24,353

รายได้ค่าบริหารการจัดการ

บริษทัยอ่ย - - 3,090 3,240

กิจการร่วมคา้ 750 750 750 750

รวม 750 750 3,840 3,990

�°�Á�̧Ê¥¦ �́

บริษทัยอ่ย - - - 200

รวม - - - 200

รายได้เงนิปันผล

บริษทัยอ่ย - - 93,357 52,398

บริษทัร่วม 75,391 38,192 75,391 38,192

กิจการร่วมคา้ 1,000 - 1,000 -

รวม 76,391 38,192 169,748 90,590

¦ ª ¤ ¦ µ¥Å�o° ºÉ� 82,720 43,625 199,980 119,133

รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร

บริษทัยอ่ย - - 77,500 22,706

บริษทัร่วม 48 - 48 -

รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร 48 - 77,548 22,706



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�(ต่อ)

ค่าใชจ่้ายสาํหรับงวดสามเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ต้นทุนขายและงานรับจ้าง

�µ¦ �ºÊ°  ·��oµ

บริษทัยอ่ย - - 57,313 59,153

บริษทัร่วม 91,640 97,069 66,458 73,825

กิจการร่วมคา้ 20 - 20 -

กิจการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 5,722 7,162 2,656 4,272

      รวม 97,382 104,231 126,447 137,250

ค่าใช้จ่าย 

การใช้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 3,262 1,066

บริษทัร่วม 228 1,901 228 1,901

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 4 273 4 273

      รวม 232 2,174 3,494 3,240

¥°��ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦

บริษทัยอ่ย - - 3,150 9,346

      รวม - - 3,150 9,346



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.3 ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ®ª nµ��ª�(ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับงวดเกา้เดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ต้นทุนขายและงานรับจ้าง

�µ¦ �ºÊ°  ·��oµ

บริษทัยอ่ย - - 227,369 234,642

บริษทัร่วม 313,239 326,793 222,866 267,883

กิจการร่วมคา้ 178 64 153 64

กิจการ�̧ÉÁ�̧Éยวขอ้งกนั° ºÉ� 16,065 21,486 8,171 14,661

      รวม 329,482 348,343 458,559 517,250

ค่าใช้จ่าย 

การใช้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 8,878 4,723

บริษทัร่วม 773 3,763 773 3,763

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 3,892 1,634 3,892 1,634

      รวม 4,665 5,397 13,543 10,120

¥°��ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r�µª ¦

บริษทัยอ่ย - - 13,413 13,443

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�° ºÉ� 98 44 98 44

      รวม 98 44 13,511 13,487



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 รายการกบับุคคลและกจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(ต่อ)

17.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 680 705 680 705

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 26,575 25,613 16,380 15,533

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,219 895 1,062 782

   ผลป¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�� 10 16 10 15

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 28,484 27,229 18,132 17,035

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดเกา้เดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กนัยายน �¦ ³ �°��oª ¥¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,633 1,523 1,633 1,523

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế� 79,689 77,398 49,827 46,780

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,718 2,351 3,187 2,011

�̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³ ¥µª ° ºÉ�� 30 44 28 41

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 85,070 81,316 54,675 50,355

17.5 �»��̈�̧É¤ �̧̈�¦ ³ โยชน์ร่วมกนั 

Ä��ª ���̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�30 กันยายน พ.ศ. 2557 Â̈ ³ ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ·Å�o¤ ¦̧ µ¥�µ¦ �oµ�̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́�

กบัผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษทั



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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18  ·��·¡ ·Á«¬�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�

��ª �́�̧É�30 กนัยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บ ·��·¡ ·Á«¬�̧ÉÅ�oจµ��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Á�·¤�µ��ª ��̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

19 เ®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÄ�¦ µ¥�µ�

�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 �¦ ·¬�́Å�o�nµ¥�Îµ¦ ³ �nµ®»o�Á¡ ·É¤�»�Ä��Srithai Superware Manufacturing Private Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥

เป็นจาํนวนเงิน 59.98 ลา้นรูปี หรือเทียบเท่ากบั 32.03 ลา้นบาท 

Srithai (Vietnam) Company Limited

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�řŘ�พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดช้าํระค่µ®»o�Á¡ ·É¤Á�·¤Ä� Srithai (Vietnam) Company Limited �¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥�

เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�®¦ º° Á�̧¥�Á�nµ�šŠ�śŜ�ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1Ř0�Ř0 โดยเป็นการจ่าย

�Îµ¦ ³ �nµ®»o��̧É�¦ ·¬�́¥n° ¥���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»��́Ê�Â�n�̧�¡ �«��2555


